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(Relatório de Progresso Anual) 

O relatório de progresso da preparação da tese de doutoramento elaborado pelo aluno, que 

deverá poder ser confrontado com o plano de tese, deverá:  

 

 descrever as actividades desenvolvidas durante o último ano, 

 indicar uma percentagem de execução de cada tarefa e de cada sub-tarefa prevista 

no plano de tese, 

 identificar eventuais desvios em relação à lista de metas do plano de tese, 

 conter uma actualização do plano de tese, no caso de haver pequenos desvios em 

relação ao plano de tese,  

 conter uma actualização do plano de tese e indicar propostas de acções de 

correcção, no caso de haver desvios significativos em relação ao plano de tese,  

 apresentar uma lista dos artigos publicados ou submetidos para publicação desde o 

início do Programa,  

 apresentar uma listagem dos eventos científicos em que o alunos participou desde o 

início do Programa. 

 

(Parecer(es) do(s) orientador(es)) 

Ao Relatório de Progresso Anual do aluno deverão ser anexados o(s) parecer(es) do(s) 

orientador(es).  

 

(Data de entrega) 

O relatório de progresso e os parecer(es) do(s) orientador(es) deverão ser enviados dentro 
das seguintes datas: 

 até ao dia 30 de Junho (para os alunos que iniciam o PDEIS em Setembro) 

 até ao dia 31 de Dezembro (para os alunos que iniciam o PDEIS em Fevereiro) 
 

 

 

 



(Entrega do relatório de progresso e parecer(es) do(s) orientador(es)) 

Os alunos deverão:  

 enviar um ficheiro, por correio electrónico, ao secretariado do PDEIS (ver 
Contactos do Secretariado do PDEIS, em baixo) que confirmará a sua recepção,  

 entregar uma cópia em papel assinada no secretariado do PDEIS. 

 

 (Nomeação dos avaliadores) 

A Comissão Directiva do PDEIS nomeará os dois avaliadores de entre o corpo docente do 
PDEIS e também o avaliador externo à Universidade do Minho. 

 

(Tramitação de documentos) 

O secretariado do PDEIS: 

- reencaminhará, por correio electrónico, o relatório de progresso para os 
avaliadores, 

- recolherá e arquivará digitalmente os pareceres dos avaliadores, 
- alertará a Comissão Directiva quando todos os pareceres estiverem 

disponíveis. 
 

(Resultado da Avaliação) 

 A Comissão Directiva avaliará os pareceres dos avaliadores, e poderá: 

i. desencadear acções de correcção, ou  

ii. propor ao Conselho Científico da Escola de Engenharia uma interrupção dos 
trabalhos. 

 O Director do PDEIS informará o aluno(a) e o(s) orientador(es) do resultado da 
avaliação. 

 

 

 

 



(Secretariado do PDEIS) 

 O secretariado do PDEIS é assegurado por: 

Alexandra Fernandes, +351 253 510341, alexf@dps.uminho.pt 

Departamento de Produção e Sistemas, Campus de Azurém, 4800-058 Guimarães 

Amélia Aguiar, +351 253 510344, amelia@dps.uminho.pt 

Departamento de Produção e Sistemas, Campus de Azurém, 4800-058 Guimarães 

 

A Comissão Directiva do PDEIS 
2010.12.04 (versão 1.0) 


