
Procedimentos a ter com os documentos relativos a protocolos com empresas: 
 

 Protocolo Base (Dissertação em empresa)   
 Adenda ao Protocolo de Dissertação em Empresa  (em caso alteração ao documento original, data, local, 

outro) 
 Protocolo de Curta Duração (estágio de verão ou curta duração) no âmbito de uma UC 

Recomendamos a utilização dos documentos disponíveis em: 
https://www.eng.uminho.pt/pt/divulgacaoinstitucional/downloads/Paginas/default.aspx - Uma vez que as 
minutas/documentos podem sofrer alterações, e assim poderão ter sempre acesso às versões atualizadas. 
 

ECTS Dissertação: 

Para as dissertações com apenas 30 ECTS o protocolo apenas poderá ser assinado a partir do final do 1º semestre, 
respeitando o período mínimo de permanência em empresa, que deverá ser de 6 meses. Os alunos que manifestem 
interesse em começar a sua formação com empresas/ instituições ainda no 1º semestre, e que a sua dissertação 
tenha apenas 30 ECTS, deverão proceder à elaboração de 2 documentos, a saber: 

1º semestre – Estágio de curta duração, devidamente autorizado e com a UC selecionada, pelo Diretor de Curso; 

2º semestre – Protocolo de dissertação em empresa (datas entre de 14 de fevereiro e 31 outubro 2022, a definir 
entre a empresa, orientador, supervisor e aluno)   

 

ASSINATURAS: 

Após o preenchimento dos documentos, é necessário proceder à assinatura do protocolo/adenda pela 
Representante da EEUM, há duas possibilidades: 

P1- Assinatura digital: no caso do representante da empresa e do estudante poderem assinar digitalmente com 
cartão de cidadão ou chave móvel, o estudante envia o protocolo (assinado por si e pelo representante da empresa), 
em formato pdf, para o Conselho Pedagógico da EEUM ( Email: link@eng.uminho.pt ).  
Após assinatura digital pela Representante da EEUM, o documento será enviado ao aluno por email. 
 
P2- Assinatura manual: no caso de assinaturas manuais, deverá ser o próprio aluno a entregar as 3 cópias 
impressas  na presidência da EEUM (gabinete 0.14 – Edif 1 Azurém) que as fará chegar ao responsável pela 
assinatura. É obrigatório que todas as páginas estejam rubricadas (no canto superior direito) e assinadas, pelo 
menos pelo Aluno, antes da entrega.  
Em alternativa podem ser enviados via CTT para a morada: 
 
A/c Joana Beltrão Martins 
Presidência da Escola de Engenharia 
Universidade do Minho 
Campus de Azurém 

4804-533 Guimarães 
 
  
NOTAS IMPORTANTES: 

https://www.eng.uminho.pt/pt/divulgacaoinstitucional/downloads/Documents/Downloads/CP/Protocolo_base_dissertacao_empresa.docx
https://www.eng.uminho.pt/pt/divulgacaoinstitucional/downloads/Documents/Downloads/CP/adenda_protocolo_dissertacao_empresa.docx
https://www.eng.uminho.pt/pt/divulgacaoinstitucional/downloads/Documents/Downloads/CP/Protocolo_base_estagio_curta_duracao.docx
https://www.eng.uminho.pt/pt/divulgacaoinstitucional/downloads/Paginas/default.aspx
mailto:link@eng.uminho.pt


1. Para fins legais, as três assinaturas (o/a Aluno/a , representante da Empresa, e representante da EEUM) 
devem ter o mesmo molde, i.e. ou todas digitais ou todas manuais; 

2. Não serão aceites assinatura digitalizadas (não confundir com assinatura digital); 
3. Solicita-se que fomentem, sempre que possível, o processo de assinatura digital, pois é mais rápido 

para todas as partes e os alunos não têm que se deslocar à EEUM 
4. Recomendamos aos alunos que não têm chave digital móvel que o solicitem com a maior brevidade 

possível ao https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital 
5. Apenas com a entrega do protocolo devidamente assinado e posterior homologação, o aluno estará coberto 

pelo seguro escolar 
6. Nas minutas dos protocolos está indicado o link onde a apólice do seguro pode ser encontrada, e a mesma 

foi alterada em janeiro de 2022, passando a constar 
em:  https://alunos.uminho.pt/PT/estudantes/matriculaseinscricoes/Paginas/seguroescolar.aspx 

7. Não serão aceites documentos que tenham campos não preenchidos, manuscritos ou incompletos 
8. Solicita-se a verificação dos nomes que constam na linha de assinatura (ultima página) 

 
  
 Estamos ao dispor para qualquer esclarecimento, e solicitamos desde já uma ampla divulgação dos novos 
procedimentos aos alunos em dissertação. 
   

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Joana Beltrão Martins 
Conselho Pedagógico – Ligação a empresas 
253 510160 
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