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Entrega e Apreciação do Relatório Anual  

do  

Progresso da Preparação da Tese de Doutoramento 

 

 

Este documento foi elaborado com base numa proposta de Regulamento do Ciclo de Estudos 
Conducente ao Grau de Doutor da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, aprovada em sede 
de Conselho Científico de Escola de Engenharia. 

A proposta de Regulamento prevê a forma como deve decorrer a apreciação anual do progresso da 
preparação da tese de doutoramento. Este processo é coordenado pela Comissão Diretiva do PDEIS, 
envolve a apreciação do relatório anual de progresso por avaliadores e ocorre em dois momentos, um 
ao fim de 12 meses e outro ao fim de 24 meses de preparação da tese. 

Sem prejuízo de futuras alterações deste documento decorrentes da aprovação do futuro Regulamento 
do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Doutor, a Comissão Diretiva do PDEIS vem apresentar os 
procedimentos para a Entrega e Apreciação do Relatório Anual do Progresso da Preparação da Tese de 
Doutoramento. 

 

(Procedimentos gerais) 

A Comissão Directiva do PDEIS vem definir procedimentos gerais para o funcionamento do processo: 

  



(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 5 de setembro (para os alunos que iniciam o PDEIS em setembro) 
 até ao dia 31 de janeiro (para os alunos que iniciam o PDEIS em fevereiro) 

 
 
 

(Enquadramento da apreciação anual do progresso da preparação da tese) 

A apreciação anual do progresso da preparação da tese de doutoramento é um processo de 
monitorização da execução e de controlo do projeto de doutoramento (previamente considerado 
exequível e aprovado).  

Tipicamente a monitorização da execução de projetos visa detetar, tão cedo quanto possível, atrasos na 
execução, desvios de custo em relação ao orçamento e qualidade insuficiente de resultados. O objetivo 
do controlo é desencadear ações e revisões de planos que possam corrigir os desvios observados, 
tendo como objetivo primordial que o projeto se complete no tempo planeado, respeitando o 
orçamento e com a qualidade desejada. 

A apreciação anual do progresso de preparação da tese ocorre ao fim de 12 meses e ao fim de 24 
meses de preparação da tese. No entanto, a Comissão Diretiva do PDEIS recomenda que o(s) 
orientador(es) e o(a) orientando(a), em complemento, procedam a uma monitorização do progresso da 
preparação da tese de doutoramento e que qualquer situação anómala seja reportada pelo(s) o(s) 
orientador(es) à Comissão Diretiva do PDEIS.  

 

(Elementos do Relatório de Progresso Anual) 

O relatório de progresso da preparação da tese de doutoramento elaborado pelo aluno deverá:  

 descrever as atividades desenvolvidas durante o último ano, e confrontá-las com o plano de 

tese, nomeadamente: 

o indicando uma percentagem de execução de cada tarefa e de cada sub-tarefa prevista 

no plano de tese,  

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

o identificando eventuais desvios de custo em relação ao orçamento,  

o identificando eventuais resultados de qualidade insuficiente, 



 conter uma atualização do plano de trabalhos: 

o incluindo proposta(s) de ações de correção dos desvios observados, 

o incluindo uma proposta de revisão da calendarização das tarefas e das sub-tarefas, 

 apresentar uma listagem dos artigos publicados ou submetidos para publicação desde o início 

do Programa, e 

 apresentar uma listagem dos eventos científicos em que o aluno participou desde o início do 

Programa. 

 

 

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

O(s) parecer(es) do(s) orientador(es) é(são) também um elemento para a avaliação anual do progresso 

da preparação da tese de doutoramento.  

 

 

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

Os alunos deverão:  

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

 entregar uma cópia em papel assinada no secretariado do PDEIS. 

  

 (Nomeação dos avaliadores) 

A Comissão Diretiva do PDEIS nomeará um avaliador de entre o corpo docente do PDEIS e também o 
avaliador externo à Universidade do Minho para apreciação do Relatório Anual do Progresso da 
Preparação da Tese de Doutoramento. 

 

 (Parecer dos avaliadores) 

No caso de haver desvios significativos em relação ao plano de trabalhos, o parecer dos avaliadores 
deverá formular um juízo sobre: 

 a adequação da(s) proposta(s) de ações de correção dos desvios observados, 



 a exequibilidade da calendarização revista das tarefas e das sub-tarefas, 

e poderá conter qualquer outro elemento que o avaliador entenda.  

 

(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 Diretiva quando todos os pareceres estiverem disponíveis. 

 

 
(Resultado da Avaliação) 

 A Comissão Diretiva avaliará os pareceres dos avaliadores, e eventualmente poderá: 

i. desencadear ações de correção de desvios significativos ao plano de trabalhos, 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. 

 

(Disposição Transitória I) 

Com a criação de Programas Doutorais, os alunos de doutoramento que estavam a realizar o seu 
doutoramento por investigação no Departamento de Produção e Sistemas transitaram para o PDEIS. 
Estes alunos não tiveram o seu plano de tese apreciado por um júri com um elemento externo à 
Universidade como acontece na avaliação da UC Planeamento da Dissertação III.  

A apreciação dos relatórios destes alunos será feita pela Comissão Diretiva do PDEIS, podendo 
eventualmente a Comissão Diretiva do PDEIS solicitar um parecer a um ou dois avaliadores do 
Departamento de Produção e Sistemas.  

  



 

(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 

 

A Comissão Directiva do PDEIS 
2014.11.03 (versão 1.3) 
 
 
 


