Mestrado em
Engenharia Informática
Indicações Complementares sobre o Processo de Avaliação de Preparações de Dissertação
(1º Semestre de 2008/09)
• Apenas serão sujeitos a avaliação os alunos regularmente inscritos na disciplina de Preparação de
Dissertação, dados como autorizados para realização de actos académicos (conforme informação do
CLIP) e que tenham entregue os relatórios de avaliação nos prazos indicados. Esta verificação é feita pela
Comissão

Científica

do

MEI

e

pela

Secretaria

do

DI‐FCT‐UNL,

estando

publicada

(em

http://www.di.fct.unl.pt/mei). Alunos com inscrição irregular terão de ter a sua situação regularizada até
2ª Feira, 2/Fev/2009 às 17h00.
• Cada orientador poderá fornecer, se assim entender, informação imediata sobre a adequação ou não do
relatório entregue pelo aluno para avaliação. Esta informação deverá ser enviada para a Comissão
Científica do MEI (ccmei@di.fct.unl.pt). Se não houver indicação em contrário até 3ª Feira 3/Fev/2009,
todos os relatórios para avaliação serão distribuídos para efeitos de realização da prova oral.
• A data e a hora das provas orais, as salas em que se realizam, bem como a constituição dos júris são
publicadas até 2ª Feira 2/Fev/2009 (em http://www.di.fct.unl.pt/mei).
• O processo de avaliação decorre do seguinte modo.
a. Cada membro do júri receberá no seu gabinete, até 3ª Feira 3/Fev/2009, os relatórios de preparação
entregues pelos alunos. Juntamente com cada relatório, receberá uma “Ficha de Avaliação Individual
de Preparação de Dissertação” e uma “Ficha de comentários, sugestões ou recomendações para o
aluno” (em anexo). O Presidente do júri receberá, adicionalmente, uma “Ficha de Avaliação de
Preparação de Dissertação” (em anexo).
b. A “Ficha de Avaliação Individual de Preparação de Dissertação”, a ser preenchida por cada elemento
do júri, será posteriormente disponibilizada para consulta do orientador.
c. A “Ficha de comentários, sugestões ou recomendações para o aluno”, a ser preenchida por cada
elemento do júri, será posteriormente entregue ao aluno, se solicitada.
d. A “Ficha de Avaliação de Preparação de Dissertação”, a ser preenchida por cada júri, será assinada
por todos os seus membros.
e. Imediatamente após a realização das provas orais, o Presidente do júri deverá recolher as sete fichas,
devidamente preenchidas, e devolvê‐las à secretaria do DI‐FCT‐UNL ou a algum membro da Comissão
Científica do MEI (no caso de provas orais que terminem após as 17h00).
• O resultado final (Aprovado, Reprovado, Desistiu, Faltou ou Anulado) será afixado EM PAUTA DE
AVALIAÇÃO, a publicar pela Comissão Científica até 5ª Feira, 19/Fev/2009, não devendo ser oficialmente
anunciado pelo júri após a prova oral.
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Identificação
Ano Lectivo
Aluno nº
Nome
Título

Semestre

Dissertação nº

Orientador
Marcação da Prova Oral
Data
Júri

Hora

Sala

Data de entrega do relatório
Avaliação
Aprovado
Justificação

Reprovado

Faltou

Desistiu

O Júri:

Data: ____/_________/______

Anulado
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Identificação
Ano Lectivo

Semestre

Aluno nº

Utilizar os critérios: A (Muito Bom), B (Bom), C (Suficiente), D (Insuficiente)
1. Sobre a prova oral
1.1 Qualidade da apresentação oral (20 minutos)
1.2 Qualidade da argumentação
2. Sobre o relatório
2.1 Organização e estrutura
2.2 Estilo e correcção da escrita
2.3 Resumo e foco dos objectivos da dissertação
2.4 Enquadramento do tema
2.5 Trabalho relacionado (correcção, completude e adequação das referências bibliográficas)
2.6 Análise (crítica) do estado da arte
2.7 Qualidade do conteúdo técnico/científico
2.8 Descrição da metodologia de avaliação dos resultados a obter
2.9 Plano de trabalho previsto para a fase de elaboração da dissertação
(planeamento, etapas, objectivos e metodologias)
3. Outros critérios (adicionar outros critérios relevantes e aferi‐los na escala acima indicada)
3.1
3.2
3.3
4. Sobre a adequação e realismo do trabalho previsto até à conclusão da dissertação (preencher com X)
Trabalho insuficiente
Trabalho adequado
Trabalho demasiado ambicioso
5. O aluno deve (preencher com X)
Repetir e melhorar a preparação da dissertação apresentada
Prosseguir para a fase de elaboração
6. Comentários, sugestões ou recomendações à Comissão Científica do MEI

Assinatura:____________________________

Data: ____/_________/______
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Ficha de comentários, sugestões ou recomendações para o aluno
(Estes comentários serão destacados e disponibilizados ao aluno como contribuição para a melhoria da
preparação da dissertação ou para a fase de elaboração da dissertação)
Identificação
Ano Lectivo

Semestre

Comentários, sugestões ou recomendações

Aluno nº

