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REGRAS DE FUNCIONAMENTO E AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS  

“PROJECTO” E “SEMINÁRIO OU ESTÁGIO” 

 

 

Equipa docente:__                                                                           _________                             _                                                                                                                                                              

Prof. Aux. Raquel Ribeiro  

Prof. Aux. Paula Cordeiro 

 
Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e Competências do 1º Ciclo de Estudos do ISCSP 

 

Artigo 13.º 

Seminários, Estágios e Ensaios 

1. Os Seminários, Estágios e Ensaios são avaliados por meio de trabalhos individuais que podem ser de três tipos: seminário 

de investigação, relatório de projeto ou relatório de estágio. 

2. Cada aluno deverá elaborar um trabalho para cada Seminário em que estiver inscrito. 

3. Com exceção das unidades curriculares cujo trabalho de Seminário ou Ensaio se debruça sobre uma temática concreta ou 

não constituam trabalhos finais de curso, os trabalhos versarão sobre um tópico relevante para a área temática do plano de 

estudos, escolhido pelo aluno e aceite pelo orientador e podem consistir no resultado de uma pesquisa pessoal, de um trabalho de 

projeto ou de um estágio realizados sob a supervisão do orientador. 

4. Nos casos em que o trabalho consista no resultado de um estágio ou sempre que decorra de trabalho de projeto realizado 

numa instituição de acolhimento, o aluno poderá ter um acompanhamento formal na organização, que pode ser de coorientação 

ou outro que o orientador entenda adequado. 

5. O aluno poderá solicitar que atue como seu orientador qualquer membro do corpo docente do Instituto e poderá mudar de 

orientador, se o desejar, sendo obrigatória, por parte do aluno, a comunicação de tal mudança aos antigo e futuro orientadores. 

6. A avaliação final de Seminário é constituída pela prova oral de discussão do trabalho ou trabalhos do aluno, fornecidos por 

este em quatro exemplares, três em formato papel e um em formato PDF, e entregues pelo menos dez dias úteis antes da 

prova, sendo o resultado final expresso por uma nota atribuída em harmonia com a escala constante do número 1 do Artigo 12º 

deste Regulamento. 

7. Nas unidades curriculares cujo trabalho de Seminário ou Ensaio se debruça sobre uma temática concreta ou não constituam 

trabalhos finais de curso, o regente de cada unidade curricular deve agendar uma data para realização da prova em cada uma das 

épocas de avaliação definidas no Artigo 5º. 

8. A avaliação do trabalho ou trabalhos de Seminário compete a um júri constituído pelo regente ou docente em quem este 

delegue; pelo orientador que proporá a classificação, e, sempre que possível, por mais um vogal. 

9. Sempre que o Seminário, Relatório de Estágio ou de projeto ou ainda o Ensaio constitua o trabalho final de curso, o júri é 

presidido pelo Coordenador da Unidade Científica e Pedagógica, pelo regente da unidade curricular e pelo orientador. O 

agendamento das provas é feito entre o regente e o Coordenador da Unidade Científico-Pedagógica, dentro dos prazos 

estabelecidos para o decurso das várias épocas de avaliação. 

10. Nos casos em que os trabalhos consistam no resultado de um estágio ou de um trabalho de projeto em que tal se aplique, 

o júri tomará em consideração os documentos que lhe sejam submetidos, reconhecidamente produzidos pela instituição de 

acolhimento, e que sejam apreciativos do desempenho do aluno. 

http://www.iscsp.utl.pt/images/stories/legislacao_regulamentos/regulamento_avaliacao_1.ciclo_iscsp_2013.pdf
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11. Dos trabalhos finais de curso (sob as formas de Seminário de Investigação, Estágio, Relatório de Projeto ou de Estágio ou 

ainda Ensaio) discutidos na prova de avaliação será entregue à Biblioteca do Instituto, pelo Presidente do júri, a cópia em formato 

PDF mencionada no número 6, com a indicação da classificação final obtida pelo aluno. 

 

Regras para Ciências da Comunicação:_                                                    _________               _                                                                                                                                                              

 
1. Contexto 

As Unidades Curriculares “Projecto” (5 ECTS) e “Seminário ou Estágio” (5 ECTS) fazem respectivamente parte do primeiro e do 

segundo semestres do 3º ano do plano obrigatório da Licenciatura em Ciências da Comunicação do ISCSP.   

 

2. Princípios Gerais 

As Unidades Curriculares “Projecto” e “Seminário ou Estágio” encontram-se intimamente interligadas, por concorrerem para o 

desenvolvimento de um único trabalho de investigação aplicada. Recomenda-se, neste sentido, que: 

2.1. A unidade “Projecto” se ocupe da planificação e da contextualização preparatória (teórica e teórico-prática) do projecto 

de trabalho. 

2.2. A unidade “Seminário ou Estágio” se dedique ao desenvolvimento operacional do trabalho, à interpretação dos dados 

recolhidos, às actividades desenvolvidas e à apresentação das conclusões do projecto. 

 

3. Projecto de trabalho 

O projecto de trabalho pode assumir a forma de projecto de investigação teórico ou teórico-prático ou de estágio.   

3.1. No caso de ser um projecto de investigação teórico ou teórico-prático, é concluído com a apresentação de um 

artigo/ensaio ou de um trabalho de projecto. 

3.1.1. Entende-se por artigo/ensaio um trabalho de natureza científica sobre um tema ou tópico da área de 

conhecimento da Licenciatura. O artigo/ensaio deve ter uma componente de enquadramento e discussão crítica da 

literatura relevante e uma componente de exercício teórico ou teórico-prático que promova uma abordagem 

inovadora ao tema ou tópico escolhido. Deve ainda apresentar uma síntese conclusiva e sugestões para trabalho 

futuro. 

3.1.2. Entende-se por trabalho de projecto a concepção e o desenvolvimento de uma aplicação original que integre 

conhecimentos e competências adquiridos ao longo do curso. Deve incluir a apresentação de soluções ou 

recomendações sobre problemas práticos da área científica do curso, à luz de um enquadramento teórico e 

metodológico devidamente caracterizado. Partindo da identificação de um problema real e concreto, deve fazer o 

diagnóstico de uma situação, através da escolha de métodos analíticos apropriados, proceder ao levantamento de 

soluções alternativas e apresentar uma escolha final justificada e fundamentada, conducente à resolução do 

problema. 

3.2. No caso de ser um estágio curricular ou profissional, é concluído com a apresentação de um relatório de estágio. 

3.2.1. Entende-se por relatório de estágio um trabalho de enquadramento, descrição e reflexão pormenorizada sobre as 

actividades desenvolvidas no âmbito de um estágio curricular ou profissional, efectuado junto de uma instituição, 

aprovada para o efeito pelo coordenador das unidades curriculares em causa. Deve enquadrar teoricamente, 

descrever e comentar as funções exercidas e tarefas efectuadas, à luz de uma problematização teórica e de uma 

estratégia metodológica devidamente caracterizada. 

3.2.2. Especificidades do relatório de estágio 

3.2.2.1. O trabalho de estágio deverá obedecer ao disposto no Regulamento de Estágios. 

3.2.2.2. O aluno deve anexar ao relatório de estágio um certificado que ateste que realizou o estágio curricular, ao 

abrigo do protocolo com o Gabinete de Saídas Profissionais do ISCSP e dentro dos requisitos temporais 

especificados no número anterior. Sem a celebração do protocolo e a apresentação da avaliação do estágio, 

o relatório de estágio não é aceite.  

https://marketingiscsp.files.wordpress.com/2013/09/regulamento-de-estc3a1gios-curriculares-cc.pdf


          

 

 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DE “PROJECTO” E “SEMINÁRIO OU ESTÁGIO”                                                                               Página 3 de 7 
 

3.2.2.3. O aluno deve também anexar ao relatório de estágio o documento da instituição de acolhimento relativo à 

qualidade da sua prestação, tal como especificado no Regulamento de Estágios. Esse documento será 

tomado em consideração pelo júri que aprecie o relatório de estágio. 

 

4. Orientação 

4.1. O aluno poderá solicitar que actue como seu orientador qualquer membro do corpo docente do Instituto e poderá mudar 

de orientador, se o desejar, sendo obrigatória, por parte do aluno, a comunicação de tal mudança aos antigo e futuro 

orientadores, bem como ao regente da cadeira. 

4.2. Nos casos em que o trabalho consista no resultado de um estágio ou sempre que decorra de trabalho de projecto 

realizado numa instituição de acolhimento, o aluno poderá ter um acompanhamento formal na organização, que pode 

ser de coorientação ou outro que o orientador entenda adequado. 

4.3. É proposto um orientador ao aluno, tendo em conta a sua temática de trabalho – porém, cada aluno tem o direito de 

escolher livremente o seu orientador.  

4.4. Para além do orientador, os docentes afectos às unidades curriculares acompanham os alunos inscritos, quer na fase 

preparatória anterior à distribuição dos alunos pelos respectivos orientadores, quer ao longo de todo o ano lectivo, nas 

suas respectivas áreas de especialização.   

 
Projecto                                                                                                                                         __                                                                            

 

5. Unidade curricular “Projecto” 

5.1. Estrutura de “Projecto” 

5.1.1. A unidade curricular “Projecto” decorre em três momentos essenciais: definição da temática do projecto, 

elaboração do projecto de trabalho e contextualização preparatória (teórica e/ou teórico-prática) do projecto. 

5.1.2. A definição da temática e a elaboração do projecto de trabalho são acompanhados em aula pelos docentes afectos 

às unidades curriculares, com a discussão de temas metodológicos e a elaboração de trabalhos, individuais e em 

pequenos grupos.  

5.1.3. Os trabalhos versarão sobre um tópico relevante para a área temática do plano de estudos, escolhido pelo aluno e 

aceite pelo orientador e podem consistir no resultado de uma pesquisa pessoal, de um trabalho de projecto ou de 

um estágio curricular realizados sob a supervisão do orientador. A título consultivo, será disponibilizada ao aluno 

uma lista de temas e docentes cuja investigação está articulada com a linha de investigação Sociedade, 

Comunicação e Cultura do CAPP (Centro de Administração e Políticas Públicas).  

5.1.4.  A contextualização preparatória do projecto é acompanhada exclusivamente pelo(s) orientador(es). 

 

5.2. Programa de “Projecto” 

O programa das aulas inclui: 

5.2.1. A escolha do tema, a sua enunciação e operacionalização. 

5.2.2. A definição e a operacionalização dos conceitos operativos.  

5.2.3. A metodologia de investigação.  

5.2.4. Workshops sobre as principais áreas temáticas: Cibercultura; Comunicação Política; Consumo, Marketing e 

Marketing Research; Imprensa; Indústrias e Estudos Culturais; Jornalismo; Jornalismo Literário; Lifestyle Media; 

Multimédia e Internet; Publicidade; Rádio; Relações Públicas e Comunicação; Representações, Públicos e 

Audiências dos Media; Televisão.  

  

https://marketingiscsp.files.wordpress.com/2013/09/regulamento-de-estc3a1gios-curriculares-cc.pdf
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5.3. Trabalho final de “Projecto” 

 

5.3.1. Requisitos formais: 

O corpo do trabalho deve ter um máximo de 15 páginas, excluindo capa, índice, bibliografia e eventuais apêndices e 

anexos; deve obedecer às Normas para apresentação de trabalhos académicos em CC no ISCSP. 

 

5.3.2. Artigo/ensaio em “Projecto” 

No caso de ser um artigo/ensaio, o trabalho final de “Projecto” inclui:   

5.3.2.1. Apresentação, contextualização e discussão do tema; 

5.3.2.2. Operacionalização dos conceitos operativos do trabalho; 

5.3.2.3. Apresentação e discussão do estado da arte, ou contextualização teórica; 

5.3.2.4. Descrição e justificação das opções metodológicas assumidas; 

5.3.2.5. Trabalho adicional, eventualmente já desenvolvido. 

 

5.3.3. Trabalho de projecto em “Projecto” 

No caso de ser um trabalho de projecto, o trabalho final de “Projecto” inclui:   

5.3.3.1. Apresentação, contextualização e discussão do tema; 

5.3.3.2. Operacionalização dos conceitos operativos do trabalho; 

5.3.3.3. Contextualização teórica; 

5.3.3.4. Identificação do problema, diagnóstico da situação e planeamento das opções metodológicas para o 

levantamento de soluções alternativas. 

5.3.3.5. Trabalho adicional, eventualmente já desenvolvido. 

 

5.3.4. Relatório de estágio em “Projecto” 

No caso de ser um relatório de estágio, o trabalho final de “Projecto” inclui:   

5.3.4.1. Apresentação, contextualização e discussão do tema; 

5.3.4.2. Contextualização teórica; 

5.3.4.3. Apresentação e contextualização da instituição de acolhimento e da área de actividades; 

5.3.4.4. Descrição e discussão do plano de actividades de estágio; 

5.3.4.5. Trabalho adicional, eventualmente já desenvolvido. 

 

5.4. Avaliação de “Projecto” 

5.4.1. A avaliação de “Projecto” realiza-se de acordo com o estipulado no Regulamento de Avaliação de Conhecimentos 

e Competências do 1º Ciclo de Estudos, artigo 13º. 

 
Seminário                                                                                                                                          :       
                                                                                  
6. Unidade curricular “Seminário ou Estágio” 

 

6.1. Estrutura de “Seminário ou Estágio”  

6.1.1. A unidade curricular “Seminário ou Estágio” tem como objecto o desenvolvimento dos trabalhos planificados e 

iniciados na unidade curricular “Projecto”. 

6.1.2. A avaliação final desta unidade curricular incide sobre o trabalho final, que inclui o trabalho desenvolvido em 

“Projecto” e em “Seminário ou Estágio”. 

6.1.3. O aluno pode proceder às alterações que considere adequadas ao trabalho final apresentado em “Projecto”, desde 

que com a concordância do orientador, para efeitos da sua inclusão no trabalho de “Seminário ou Estágio”. 

https://marketingiscsp.files.wordpress.com/2014/09/normas-para-apresentac3a7c3a3o-de-trabalhos-acadc3a9micos-em-cc-no-iscsp1.docx
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6.2. Programa de “Seminário ou Estágio” 

6.2.1. É do interesse do aluno apresentar relatórios de progresso ao seu orientador, sugerindo-se uma periodicidade 

mensal. Os relatórios de progresso são preferencialmente entregues por correio electrónico ao orientador do 

trabalho. 

6.2.2. É do interesse do aluno realizar, no mínimo, três reuniões presenciais entre o aluno e o seu orientador, em data 

acordada entre ambos e solicitada pelo aluno ao seu orientador por correio electrónico.  

 
6.3. Trabalho final de “Seminário ou Estágio” 

 
6.3.1. Requisitos formais: 

O corpo do trabalho deve ter um máximo de 30 páginas, excluindo capa, índice, bibliografia e eventuais anexos; deve 

obedecer às Normas para apresentação de trabalhos académicos em CC no ISCSP. 

 

6.3.2. Artigo/ensaio em “Seminário ou Estágio” 

No caso de ser um artigo/ensaio, o trabalho final de “Seminário ou Estágio” inclui:   

6.3.2.1. Apresentação, contextualização e discussão do tema;  

6.3.2.2. Operacionalização dos conceitos operativos do trabalho;  

6.3.2.3. Apresentação e discussão do estado da arte, ou contextualização teórica; 

6.3.2.4. Descrição e justificação das opções metodológicas assumidas; 

6.3.2.5. Apresentação e discussão dos dados recolhidos e dos resultados do trabalho; 

6.3.2.6. Discussão das limitações do trabalho e do seu alcance teórico, teórico-prático e/ou prático; 

6.3.2.7. Apresentação e discussão de futuros sentidos de investigação do tema.  

 

6.3.3. Trabalho de projecto em “Seminário ou Estágio” 

No caso de ser um trabalho de projecto, o trabalho final de “Seminário ou Estágio” inclui:   

6.3.3.1. Apresentação, contextualização e discussão do tema; 

6.3.3.2. Operacionalização dos conceitos operativos do trabalho;  

6.3.3.3. Contextualização teórica;  

6.3.3.4. Identificação do problema, diagnóstico da situação e descrição das opções metodológicas para o 

levantamento de soluções alternativas. 

6.3.3.5. Identificação e discussão de soluções alternativas e escolha final, justificada e fundamentada, conducente à 

resolução do problema. 

6.3.3.6. Discussão das limitações do trabalho e do seu alcance prático; 

6.3.3.7. Apresentação e discussão de futuros sentidos de investigação do tema. 

 

6.3.4. Relatório de estágio em “Seminário ou Estágio” 

No caso de ser um relatório de estágio, o trabalho final de “Seminário ou Estágio” inclui:   

6.3.4.1. Apresentação, contextualização e discussão do tema; 

6.3.4.2. Contextualização teórica; 

6.3.4.3. Apresentação e contextualização da instituição de acolhimento e da área de actividades; 

6.3.4.4. Descrição e discussão do plano de actividades de estágio e da sua execução; 

6.3.4.5. Interpretação e análise crítica das actividades desenvolvidas, à luz do enquadramento teórico escolhido; 

6.3.4.6. Apresentação e discussão dos dados recolhidos e dos resultados do trabalho; 

6.3.4.7. Discussão das limitações do trabalho e do seu alcance teórico-prático; 

6.3.4.8. Apresentação e discussão de futuros sentidos de investigação e acção do tema. 

https://marketingiscsp.files.wordpress.com/2014/09/normas-para-apresentac3a7c3a3o-de-trabalhos-acadc3a9micos-em-cc-no-iscsp1.docx
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6.3.4.9. Certificado que ateste que o aluno realizou o estágio curricular e que o fez dentro dos requisitos temporais 

especificados no número anterior. Sem esse certificado, o relatório de estágio não é aceite. 

6.3.4.10. Carta ou documentos da instituição de acolhimento, relativos à qualidade da sua prestação. Esses 

testemunhos serão tomados em consideração pelo júri que aprecie o relatório de estágio. 

 

6.4. Avaliação de “Seminário ou Estágio” 

6.4.1. A avaliação de “Seminário ou Estágio” realiza-se de acordo com o estipulado no Regulamento de Avaliação de 

Conhecimentos e Competências do I Ciclo De Estudos, artigo 13º.  

6.4.2. Cabe ao orientador deliberar sobre eventuais datas prévias de entrega do documento, para revisão.  

6.4.3. O aluno que opte pela época de avaliação de recurso (Setembro) deve entregar uma versão provisória do trabalho 

final ao orientador
1
, em exemplar único, em suporte papel e por correio electrónico, até ao último dia da época de 

exames do segundo semestre. A data de entrega da versão final do trabalho deve ser acordada, por correio 

electrónico, entre o aluno e respectivo orientador.  

 
  

                                                 
1
 A versão provisória do trabalho final entregue em Julho deve incluir, pelo menos, os seguintes elementos:  

Artigo/ensaio: apresentação, contextualização e discussão do tema; operacionalização dos conceitos operativos do trabalho; apresentação e 

discussão do estado da arte/ contextualização teórica; apresentação das opções metodológicas assumidas e a discussão da sua aplicação prática; 

Relatório de estágio: apresentação, contextualização e discussão do tema; apresentação, contextualização e discussão da instituição de 

acolhimento e da área de actividades; apresentação e discussão do plano de actividades de estágio; discussão da execução do plano de 

actividades de estágio; interpretação e análise crítica das actividades desenvolvidas à luz do enquadramento teórico escolhido. 
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6. Outros 

6.3. A consulta deste documento não dispensa a leitura dos Estatutos do ISCSP e do Regulamento de Avaliação de 

Conhecimentos e Competências do 1º Ciclo De Estudos, bem como da restante legislação aplicável. 

6.4. Desde que se comprove a equiparação em tipo de actividades e número de créditos atribuídos, poderá ser dada 

equivalência à frequência das cadeiras em causa, a alunos envolvidos em ERASMUS ou outros programas que 

impliquem a realização de estudos em universidades estrangeiras. Esses casos serão apreciados pelo 

Coordenador da Licenciatura, após solicitação por escrito, e mediante a apresentação dos documentos que 

permitam apreciar o pedido de equiparação em causa.    

 

APÊNDICE: Parâmetros de avaliação dos trabalhos 

1. Aspectos formais: 

a. Estruturação e formatação: tamanho e tipo de letra, limite de páginas, apresentação, índices, paginação, ilustrações 

legendadas, numeradas, legíveis e comentadas no texto. 

2. Aspectos linguísticos: 

a. Correcção e clareza da redacção em língua portuguesa, sem: utilização de chavões, linguagem oralizada, advérbios, 

adjectivação, juízos de valor e outros aspectos desadequados da escrita académica. 

3. Aspectos metodológicos: 

a. Diversidade metodológica. 

b. Referenciação correcta, com as referências bibliográficas indicadas ao longo do texto. 

c. Bibliografia completa e ordenada no final. 

d. Citações “em segunda mão” em número reduzido e devidamente citadas (incluindo quer a obra de consulta, quer a 

obra citada). 

e. Procedimentos metodológicos completos e apresentados em capítulo próprio. 

f. Utilização de fontes fidedignas.  

4. Aspectos temáticos: 

a. Contributo académico do trabalho. 

b. Análise crítica. 

c. Relacionamento dos conceitos. 

d. Pertinência do estado da arte. 

 

 


