Guia para projectos final de curso, LESI
P. Stallinga, Março de 2006
O projecto final-de-curso LESI tem como objectivo a preparação do aluno para o
mundo científico. O aluno (ou alunos em caso de um projecto de grupo) faz alguma
investigação, o que significa que, em princípio, é a primeira vez que o trabalho é feito
no mundo. O prazo do projecto é meio ano. No fim, o(s) candidato(s) escreve(m) um
relatório e apresenta(m) uma palestra no departamento. A nota final é baseada nestes
três pontos, nomeadamente, a qualidade do trabalho científico, o relatório e a palestra.
O juri de avaliação é composto por três pessoas: o orientador, um arguente e o
director de curso (ou subdirector de curso).
Para evitar dificuldades é útil de tomar os seguintes pontos em consideração (É de
notar que este documento não vem substituir os Regulamentos de Estágios Científicos
da FCT).
1. O projecto deve ser aprovado pelo Director de Curso. O leque dos projectos é
comunicado aos alunos atravês dos meios disponíveis (placards e páginas de
web). O orientador informa o DC quais os projectos com quais alunos está a
trabalhar.
2. O candidato deve manter contacto com o orientador. O candidato corre o risco
de perder o direito de fazer ou continuar o projecto caso não mantenha
contacto com o orientador.
3. (Orientador) não esperar até o último momento para determinar quem vai
tomar o papel do arguente e marcar um dia de apresentação.
4. A palestra dura no máximo 20 minutos. Será avaliada a capacidade do
candidato de ficar dentro deste limite e explicar o assunto a um público não
especialista (a palestra não é para convencer o arguente/orientador). Depois da
palestra segue-se uma sessão de perguntas do juri (principalmente o arguente,
altura na qual os outros membros não entram na discussão) sobre a palestra e o
relatório e a seguir uma discussão à porta fechada do juri para determinar a
nota final.
5. O relatório tem espaçamento duplo, com a fonte de Times Roman 12 pontos e
tem no máximo 100 páginas A4, incluindo os apéndices, etc.
6. No relatório tem de introduzir o assunto, estipular quais foram os objectivos.
Depois, a abordagem pode ser mais profunda para especialistas. No fim, nas
conclusões, o sumário deve descrever se os objectivos foram atingidos. Deve
ser clara a separação da contribuição do candidato e do sumatório de
conhecimento geral.
7. Entrega de 3 cópias da versão final (já aprovada pelo orientador) do relatório
no mínimo duas semanas antes da apresentação.
8. A versão do relatório entregue será a versão avaliada. Não terá possibilidades
de efectuar alterações. A função do juri não é corrigir o documento, mas sim
avaliar a sua qualidade.
9. A primeira página deve conter os seguintes elementos:
a. “Universidade do Algarve”
b. Título
c. “Relatório de projecto do curso de licenciatura em engenharia de
sistemas e informática, LESI”
d. Nome(s) e número(s) do(s) candidato(s)
e. Nome do orientador

f. “Faro”
g. Ano
10. A segunda página deve conter os nomes dos membros do júri e espaços para
os mesmos assinarem e o director de curso para escrever a nota final.
11. A língua do relatório é português (O resumo com o máximo de uma página
deve também estar escrita numa outra língua da União Europeia). O aluno
pode pedir para escrever numa outra língua. De facto, recomenda-se a escrever
o relatório em inglês, pois, isso vai disponibilizar o relatório a uma
comunidade mais alargada e vai ajudar o candidato encontrar emprego. Caso o
relatório seja em português, palavras de linguas estrangeiras são escritas em
itálico.
12. O relatório é preferencialmente em preto-e-branco. Caso seja em cores, o
candidato deve verificar se o relatório sai bem quando copiado em preto-ebranco.
13. As referências são listadas no fim do relatório e são ordenadas na ordem pela
qual são mencionadas no texto (não alfabéticamente). O formato preferido é
da APS, por exemplo: [1] P. Stallinga, H. L. Gomes, J. Appl. Phys. 96, 5277
(2004). Outros formatos são permitidos.
14. As figuras devem ser feitas com cuidado. Especialmente vale mencionar que
todas as letras devem ser legíveis (e por isso, por exemplo, line-art é preferida
antes de bitmaps). Deve mencionar a fonte em casos de figuras não feitas pelo
candidato.
15. Acerca de variáveis, parâmetros, equações, unidades e valores, segue em
attachment o standard oficial. É de notar que variáveis são escritas em itálico
(mas subscrito e superscrito normalmente em Times Roman, por exemplo kB
para o constante de Boltzmann, mas ki para o elemento i do vector k) e valores
são separados das unidades, por exemplo 23 kHz. (Isto logo mostra que o
Word não é um processador de textos científicos, recomenda-se o uso das
outras programas, tal como LaTeX).
16. E finalmente: o “k” do quilo é com minúscula! O “K” significa “kelvin”, a
unidade da temperatura absoluta.

P. Stallinga,
Director de Curso de LESI, Março de 2006.

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Regulamento de estágios científicos, projectos
curriculares e seminários da Faculdade de Ciências e
Tecnologia.
(O presente texto que regulamentava os estágios científicos e projectos ou
seminários da extinta UCE, continua em vigor)

Estágios Científicos, Projectos e Seminários
1. Os estágios científicos e projectos ou seminários (ECPS) da UCE são curriculares,
pertencendo ao plano de estudos de várias Licenciaturas, delas constituindo parte
integrante. Como tal, a aprovação no ECPS é condição necessária para a obtenção do
respectivo grau.
2. Em cada Curso o funcionamento da disciplina de ECPS é da responsabilidade do
respectivo Director de Curso.

Comissão de Estágios Científicos, Projectos e Seminários
3. Os ECPS serão coordenados por uma "Comissão de Estágios".
4. A Comissão de Estágios terá a seguinte composição:
- Um Professor por cada curso que contenha esta disciplina, eleito no início de
cada ano lectivo pelo Conselho Científico, sob proposta do director do
respectivo curso;
- Um Coordenador eleito pelo Conselho Científico, de entre os elementos da
Comissão de Estágios;
- Um representante dos estudantes, eleito entre os alunos envolvidos. Esta
eleição é da responsabilidade da Associação Académica, que deverá comunicar
ao Conselho Científico, no início do ano lectivo, o respectivo representante;
- Todo este processo será liderado pelo Presidente do Conselho Científico da
Unidade que apresentará a lista completa ao Reitor para homologação.
5. São funções da Comissão de Estágios efectuar a regulamentação e coordenação dos
ECPS, bem como a aprovação dos temas, orientadores e supervisores.

Apresentação e escolha de temas nos estágios, projectos ou Seminários
6. Os temas propostos devem ser claramente apresentados aos alunos.
Aos Directores de Curso, que coordenam este processo, sugere-se que tenham
terminado o processo de apresentação e escolha de temas um mês antes do início desta
disciplina.
7. Caso haja mais do que um candidato para o mesmo estágio, projecto ou seminário, o
orientador escolherá o(s) candidato(s) com quem pretende trabalhar.
7.1 Por sua livre iniciativa os alunos podem propor temas a possíveis orientadores.
Estes contactarão, posteriormente, o Director de Curso.
8. As disciplinas abrangidas pelo presente regulamento não incluem, no esquema de
avaliação, o recurso a exame final.

Orientação do Estágio, Projecto ou Seminário
9. A supervisão de cada tema é da competência de um Doutorado da Universidade do
Algarve.
10. O orientador do aluno ou grupo de alunos pode ser o Supervisor ou outro docente
universitário, investigador ou técnico superior, da Universidade do Algarve ou de outras
Instituições, que sejam consideradas qualificadas para o efeito, quando o número de
alunos, o local de realização do estágio, seminário ou projecto, ou outras circunstâncias
o aconselhem, sendo submetido à aprovação da Comissão de Estágios.
11. Compete à Comissão de Estágios designar o supervisor do tema, caso este não tenha
sido referido na proposta.

Duração do Estágio, Projecto ou Seminário
12. 0 ECPS tem a duração prevista na estrutura curricular do curso e considera-se
terminado após a apresentação oral.
12.1 No caso de ECPS anuais, os alunos deverão realizar apresentações
intercalares, no fim do 1º semestre, que serão organizadas pelo director do curso.
13. 0 aluno só poderá terminar o seu ECPS quando o orientador o considere e desde que
tenha decorrido o mínimo referido em 12.
14. A duração do ECPS não deve ultrapassar a prevista na estrutura curricular. No
entanto, poderá tornar-se útil, de acordo com o orientador e o aluno, o seu
prolongamento, devendo ser a aceitação do relatório anterior a 30 de Novembro e
assegurando o Director de Curso que a nota final seja lançada até 15 dias antes do limite

legal de inscrição no ano lectivo seguinte, não havendo necessidade de inscrição na
época de recurso e/ou especial.
15. Se o aluno não terminar o seu ECPS até ao limite previsto em 14, deverá renovar a
sua inscrição nos Serviços Académicos. No entanto, a continuação do tema anterior ou
atribuição de novo tema e/ou orientador é da competência da Comissão de estágios,
projectos e seminários, depois de averiguadas as razões que levaram à não conclusão do
tema anterior.
16. No caso de alunos finalistas, o estágio, projecto ou seminário poderá prolongar-se
até 31 de Dezembro, não limitando o número de exames que podem ser realizados na
época especial.
Relatório do Estágio, Projecto ou Seminário
17. Após a conclusão do Estágio, Projecto ou Seminário o(s) aluno(s) deverá(ão)
entregar o respectivo relatório, que poderá ser elaborado em grupo em casos
devidamente justificados.
17.1 0 Relatório deverá ter sido previamente lido e aceite pelo orientador.
18. Será entregue ao director de curso, o número de exemplares do relatório
necessários, de acordo com o número de elementos do Júri. Os relatórios deverão
obedecer às seguintes regras:
18.1 Traduzir de maneira clara e sucinta as actividades realizadas.
18.2 Possuir no máximo 100 páginas de texto, incluindo, figuras e outra
informação complementar, com formato A4 impressas ou policopiadas,
dactilografadas a 2 espaços, letra de tipo 12 ou equivalente.
18.3 Todos os exemplares devem ser assinados e datados. Se o Orientador
concordar, o candidato deverá apresentar toda a informação relativa ao trabalho
que lhe for solicitado para avaliação.
18.4 Ter inscrito no rosto:
Universidade do Algarve
Título do assunto ou assuntos
Relatório de estágio/projecto/seminário do curso de licenciatura
Em...
Nome do Estagiário
Nome do(s) Orientador(es) e Supervisor
Faro

Ano
18.5 Procurar integrar-se no seguinte esquema geral;
a) resumo com o máximo de uma página em português e outra língua da
Comunidade Europeia;
b) introdução, objectivos, enquadramento e justificação do tema;
c) metodologia;
d) resultados, discussão e conclusões;
e) bibliografia apresentada segundo critério normalizado.
18.6 0 Relatório deve ser escrito em Português. Em casos devidamente
justificados, com o acordo da Comissão de Estágios, o relatório poderá ser
apresentado numa língua estrangeira com um resumo em Português,
19. Após a apresentação oral perante um júri a nomear pela Comissão de Estágios por
proposta do respectivo Director de Curso, será concedido aos candidatos o prazo de uma
semana a fim de proceder a eventuais correcções do relatório sugeridas durante a
discussão, devendo o aluno entregar ao Director de Curso três cópias do relatório
definitivo, sendo duas para a biblioteca e uma para à Direcção do Curso.
19.1 0 lançamento de notas nos Serviços Académicos será efectuado pelo Director
do Curso.

Discussão do Relatório e Avaliação do Candidato
20. 0 Director de Curso encontrará a melhor forma de se efectuarem as apresentações
orais dos trabalhos e a metodologia de avaliação dos candidatos, de acordo com as
características do Curso e da Área Departamental a que o Curso pertence.
20.1 O júri deve ser composto por um mínimo de 3 pessoas, sendo, pelo menos, 2
doutorados

Funções do Orientador
21. 0 orientador do estágio, projecto ou seminário deverá orientar e apoiar o estagiário
em todas as fases do trabalho, nos seus aspectos de recolha de informação, parte
experimental, análise e discussão dos resultados.
Deverá igualmente dar a sua orientação para a redacção do Relatório Final e para a
apresentação oral do trabalho.
Remuneração do Estagiário

22. Porque os estágios, projectos ou seminários são parte integrante do plano curricular
das licenciaturas, a Universidade do Algarve não assume responsabilidade da sua
eventual remuneração.
23. Quando o estágio se realizar no estrangeiro, este deverá ser enquadrado em
programas de intercâmbio que suportem as despesas de deslocações do estagiário e do
orientador interno.

Dúvidas e omissões
24. O presente Regulamento poderá ser revisto anualmente.
25. Os casos omissos ou especiais serão resolvidos pela Comissão de Estágios,
Seminários e Projectos, ou, se a Comissão o entender, serão presentes ao Conselho
Científico e em última instância ao Reitor.

