
Questões Relativas à Dissertação: 

1. O que é a dissertação? 

A dissertação é, primeiramente, uma Unidade Curricular obrigatória a todos cursos de Mestrado, e consiste num 

trabalho individual de projeto ou de investigação, com orientação tutorial de um professor da EEUM. Esta Unidade 

Curricular visa validar a aptidão do aluno para aplicar os seus conhecimentos, a sua capacidade de compreensão 

e de resolução de problemas em situações novas, em contextos alargados e multidisciplinares. A dissertação 

escrita será no final avaliada por um júri, com apresentação em provas pública. 

2. Sou obrigado a realizar a minha dissertação em contexto empresarial? 

Não. A dissertação pode ser realizada em ambiente académico ou académico e empresarial/ institucional. 
 

3. A Escola de Engenharia da Universidade do Minho faz alguma partilha de vagas para 

dissertação em empresa? Se sim, onde? 

As vagas disponíveis para divulgação da EEUM encontram-se disponíveis no website institucional no link:  

As vagas/propostas de temas de dissertação, para os alunos dos cursos do Departamento de Produção e 

Sistemas, estão disponíveis na blackboard, na área de trabalho: [21-22] DPS-Propostas de projetos/estágios. 

4. Em que situação é que sou obrigado a preencher o protocolo de dissertação em empresa? 

O protocolo de dissertação é obrigatório para todos os alunos que realizem a sua dissertação fora da EEUM 

(Departamentos ou Centros de Investigação – não é necessário), uma vez que é este protocolo que aciona o 

seguro escolar do aluno. 

5. Quais são as informações necessárias conter no protocolo de dissertação em empresa? 

Existe algum template a seguir? 

O protocolo de dissertação deve seguir o template base presente no seguinte link: No formulário constam vários 

campos (data de início, término, local, entre outros) que são de preenchimento obrigatório, bem como a 

atualização do com “logotipo da empresa”. No que concerne às assinaturas do protocolo, estas têm de ser 

obrigatoriamente no mesmo molde, ou seja, todas manuais (3 cópias impressas, rubricadas e assinadas, para 

entrega presencial ou via correio) ou todas digitais (1 cópia do documento assinada com cartão de cidadão, de 

envio obrigatório por e-mail). 

Para além disso deve ser tido em consideração que a calendarização do período de estágio não deve ultrapassar 

o livro de termos de entrega da dissertação do presente ano letivo.  

6. Existe algum tipo de apoio financeiro na realização de dissertação em empresa? 

Da parte da Escola de Engenharia da Universidade do Minho não existe nenhum tipo de retribuição oferecida aos 

alunos pela realização da dissertação em empresa à exceção da abrangência do seguro escolar nas atividades 

inerentes ao estágio. Dependendo das políticas da empresa, o estudante poderá ter algum tipo de remuneração 

ou ajudas de custos. 

7. Caso o meu projeto de dissertação em empresa se estenda durante mais tempo do que 

aquele que ficou definido no meu protocolo de estágio, existe a hipótese de estender o 

período? 

Sim. No caso de o período de realização do seu projeto de dissertação em empresa ultrapassar o que foi 

inicialmente definido no seu protocolo, deve proceder à adenda do protocolo. Como tal deve preencher o 

documento “Adenda ao Protocolo de Dissertação em Empresa” presente no seguinte link e solicitar nova 

assinatura na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, tal como procedeu com o protocolo. 

https://www.eng.uminho.pt/pt/futuro/Paginas/dissertacoes.aspx
https://www.eng.uminho.pt/pt/divulgacaoinstitucional/downloads/Paginas/1ciclo.aspx
https://www.eng.uminho.pt/pt/divulgacaoinstitucional/downloads/Paginas/1ciclo.aspx


Questões Relativas a Estágios de Curta Duração: 

1. Quais são os tipos de estágios que posso realizar enquanto estudante da Escola de 

Engenharia da Universidade do Minho? 

Enquanto estudante da Escola de Engenharia da Universidade do Minho tem a possibilidade de realizar estágios 

de curta duração, que se caraterizam por serem estágios em contexto empresarial com uma duração mínima de 

15 dias e uma duração máxima de 4 meses. 

2. Existe um número limite de estágios de curta duração que posso realizar? 

Enquanto é estudante, pode realizar todos os anos estágios de curta duração, sempre que esteja inscrito e com 

pagamento das propinas em dia. Os estágios podem ser realizados por estudantes de 1º, 2º e 3º ciclo de estudos. 

3. A Escola de Engenharia efetua a recolha de vagas para estágios de curta duração? 

Sim. As vagas disponíveis para divulgação da EEUM encontram-se disponíveis no website institucional no link:  

4. Vou realizar um estágio de curta duração numa empresa. Sou obrigado a proceder ao 

preenchimento do protocolo de estágio? 

O protocolo de dissertação deve seguir o template base presente no seguinte link: É importante ter em 

consideração que todos os campos devem-se encontrar corretamente preenchidos com a informação necessária 

completa. O documento deve conter todos os locais de realização do trabalho do aluno, para efeitos de seguro 

escolar. 

5. Que informações são necessárias incluir no protocolo de estágio de curta duração? 

Este estágio deverá ser enquadrado numa Unidade Curricular (UC) do ano em que o aluno se encontra inscrito, 

no ano letivo da sua realização. Esta Unidade Curricular é selecionada em conjunto com o Diretor de Curso, e 

deverá ser dada preferência a uma UC com componente de projeto ou seminário. O aluno deverá ter um orientador 

na EEUM (o docente responsável pela Unidade curricular) e um supervisor na empresa. 

No formulário constam vários campos (data de início, término, local, entre outros) que são de preenchimento 

obrigatório, bem como a atualização do com “logotipo da empresa”. No que concerne às assinaturas do protocolo, 

estas têm de ser obrigatoriamente no mesmo molde, ou seja, todas manuais (3 cópias impressas, rubricadas e 

assinadas, para entrega presencial ou via correio) ou todas digitais (1 cópia do documento assinada com cartão 

de cidadão, de envio obrigatório por e-mail). 

 

6. Quando a assinatura for manual, posso enviar os documentos por correio? Qual a morada? 

O aluno pode, sempre que necessário enviar os documentos via correio – CTT ou Similar – nunca esquecendo 

que é necessário enviar 3 cópias, todas rubricadas no canto superior direito, e assinadas na última página. A 

morada de envio é: Presidência da Escola de Engenharia, Universidade do Minho, Campus de Azurém, P 4804-
533 Guimarães, A/c Joana Beltrão Martins, (Ed. 1 – Gabinete 0.14). 

7. Após a realização do estágio de curta duração necessito de elaborar algum relatório para 

entregar na Escola de Engenharia? 

Não, não é necessário qualquer relatório por parte da EEUM, no entanto é necessário cumprir com as obrigações 

pré-estabelecidas com as empresas.  

https://www.eng.uminho.pt/pt/futuro/Paginas/estagios.aspx
https://www.eng.uminho.pt/pt/futuro/Paginas/estagios.aspx

