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Curso  Mestrado em Construções Civis Ano letivo 2021/2022 

Unidade Curricular Projeto Aplicado/Estágio Profissionalizante ECTS 12,0 

Regime Obrigatório 

Ano 2º Semestre 1º Horas de trabalho globais 

Docente  Total 336 Contacto  

Coordenador da área 

disciplinar 
Professor Doutor José Carlos Costa de Almeida 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Projeto aplicado: 

Pretende-se que os alunos desenvolvam investigação científica e aplicada na área da 
Engenharia Civil, com aplicação a situações concretas, casos de estudo ou até 
desenvolvimento de atividades específicas no âmbito das suas situações profissionais.  

Estágio: 

O estágio tem por objetivo a iniciação/aprofundamento de prática profissional, implicando não 
só integração dos conhecimentos adquiridos na formação escolar e a experiência da sua 
aplicação prática, mas também a perceção das condicionantes de natureza deontológica, 
legal, económica, ambiental, de recursos humanos, de segurança e de gestão em geral que 
caracterizam o exercício da profissão, de modo que possam desempenhar a profissão de 
forma eficiente e responsável.  

Esta unidade curricular pretende que o aluno sistematize o atual estado-da-arte e apresente 
um relatório final que servirá para elaborar um Plano de Projeto Aplicado/Estágio a 
desenvolver na unidade curricular que lhe dá sequência. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

A definir em cada caso. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 
OBJETIVOS DA UC 

 

Depende de cada plano de investigação relativo ao Projeto aplicado /Estágio. 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

 

A definir conforme o plano de investigação relativo ao Projeto aplicado/Estágio. 

Previsto 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

 

A definir em cada caso. A metodologia de ensino tem por base a investigação e aquisição do 
estado-da-arte e a discussão e análise com o professor orientador. 

Avaliação:  

- será realizada uma avaliação no final do semestre sob a forma de parecer a emitir pelo 
Coordenador Científico do Mestrado; 

- o aluno elaborará relatórios de desempenho intercalar e final, que deverão descrever a 
atividade desenvolvida, sob a forma de análise real da evolução do seu conhecimento ou 
prática adquirida, as quais serão descritas nas reuniões ocorridas com o professor orientador; 

- o professor orientador descreve o desempenho do estudante no período objeto de análise e 
o desenvolvimento, bem como detalha as reuniões ocorridas. Os relatórios serão entregues 
ao Coordenador Científico do Mestrado que avalia a evolução e emite um parecer sobre a 
continuidade do processo. 

 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 
OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

 

Depende de cada plano investigação do Projeto aplicado /Estágio aprovado.  

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

N/A 

 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Contacto: 

 

Horário de atendimento: 

 

9. OUTROS 

N/A 

 

Data: 
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Coordenador da área disciplinar  Docente 


