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CAPITULO I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Artigo 1 

(Objecto) 
O presente regulamento tem por objectivo garantir, de forma adequada, coerente 
e uniforme, a formação científica e pedagógica dos estudantes do Instituto 
Superior Politécnico de Gaza de acordo com os princípios que orientam a sua 
actividade no quadro do ensino superior politécnico. 

Artigo 2 
(Legislação) 

O presente regulamento resulta do disposto na Lei 27/2009 de 29 de Setembro 
aprovada pelo Conselho de Ministros que regula a actividade do Ensino Superior 
em Moçambique e, dos Estatutos Orgânicos do ISPG, bem como do Regulamento 
Geral Interno do ISPG, ambos últimos aprovados e homologados pelo Ministério 
que tutela o Sector de Educação em Moçambique.   

Artigo 3 
(Conceituação) 

Para efeitos deste regulamento, adotam-se os seguintes conceitos: 
 
1. ISPG: abreviatura do Instituto Superior Politécnico de Gaza. 

2. Estágio: compreende todas as actividades relacionadas à integração e à 
aplicação de conhecimentos teóricos e práticos em situações profissionais reais 
do mercado de trabalho e pode constituir-se num módulo, disciplina ou 
actividade curricular. Pode decorrer numa entidade concedente do estágio ou 
no ISPG, sob orientação de técnicos especializados do ramo. 

3. Estágio Geral: disciplina ou módulo prático de aplicação de teorias e princípios 
nos campos de experimentação ou demonstração do ISPG, sob orientação de 
técnicos especializados do ramo. 

4. Estágio Académico: é a actividade de integração dos conhecimentos teóricos 
com a prática profissional, podendo ser obrigatória ou não, desenvolvida, sob 
orientação de um tutor, no decorrer da integralização curricular do curso em 
frequência. 

5. Estagiário: é todo estudante que estiver regularmente inscrito em qualquer 
actividade de estágio. 

6. Simulação Empresarial: é a actividade obrigatória exercida pelo estudante do 
curso de Ciências Contáveis com apoio de um sistema virtual simulativo dos 
processos contabilísticos, visando a integração dos conhecimentos teóricos 
com a prática profissional, desenvolvida sob orientação de um tutor. A 
obrigatoriedade desta forma de conclusão de curso está condicionada a 
existência de meios informáticos para seu suporte. 

7. Trabalho de Culminação de Curso: é todo o trabalho realizado no ISPG como 
forma de finalização ou término de um determinado curso e pode tomar a 
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forma de Estágio Académico, Simulação Empresarial, Projecto de Incubacão e 
Monografias Científicas. 

8. Protocolo: documento que serve para apresentar a proposta de actividades de 
investigação, estágio, projecto de incubacão ou simulação empresarial, 
através da descrição dos objectivos, justificação, metodologia, cronograma de 
actividades, plano orçamental e outros detalhes relevantes para a 
prossecussão de um Trabalho de Culminação de Curso.  

9. Monografia Científica: é um trabalho de investigação, recapitulativo de base 
bibliográfica e raramente elaborada com base na pesquisa original ou 
experimental. A monografia é orientada para um tema particular e, apesar de 
na sua essência não exigir pesquisas profundas, ela pode aprofundar temas e 
resultar de trabalhos de levantamento de campo ou laboratório, ensaios e 
experimentos. Nos cursos de ciências exactas, naturais e, se necessário, nos de 
ciências contáveis, a monografia pode tomar a forma de um projecto de 
licenciatura respeitando os merecidos detalhes de acordo com os objectivos 
definidos nos cursos.  

10. Projecto de Incubação: é um relatório descritivo do processo de planificação, 
concepção e implementação de actividades de negócio ou 
empreendedorismo de um ou mais estudantes, concebido no âmbito de 
culminação de curso ao mesmo tempo que gera emprego para si e outrém.  

11. Entidade concedente: empresa ou instituição parceira ou não, em condições 
de oferecer estágio e que estejam abertas a receber estudantes de qualquer 
curso ministrado no ISPG. 

12. Tutor: técnico especializado num determinado ramo do saber e/ou profissional 
relevante para cursos do ISPG, disponíveis a supervisionar e acompanhar 
estudantes na realização de actividades lectivas, podendo ser docentes ou 
profissionais do ISPG, bem como de entidades externas ao ISPG.   

13. Co-tutor: é um tutor auxiliar que serve para complementar o exercício de 
actividades de um tutor em tarefas em que o tutor tem indisponibilidade ou 
limitação, no âmbito do Trabalho de Culminação do Curso. 

14. Responsável de ano: docente do ISPG a quem é atribuida a tarefa de 
coordenar um determinado nível académico dentro de um curso específico,  
de preferência interno e afecto ao referido curso, com a finalidade de apoiar 
no processo de gestão. 

15. Trabalho teórico: actividade académico-pedagógica que exige do estudante 
a demonstração de capacidades, habilidades e competências sobre conceitos 
teóricos de um determinado ramo técnico-científico. 

16. Trabalho teórico-prático: actividade académico-pedagógica que exige do 
estudante a demonstração de capacidades, habilidades e competências 
sobre conceitos teóricos e práticos de um determinado ramo técnico-científico. 
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17. Trabalho prático: actividade académico-pedagógica que exige do estudante 
a demonstração de capacidades, habilidades e competências sobre aspectos 
práticos de um determinado ramo técnico-científico. 

Artigo 4 
(Âmbito de aplicação) 

O presente Regulamento Académico-Pedagógico aplica-se a todos os cursos 
ministrados no ISPG. 

Artigo 5 
(Ano académico) 

1. O ano académico do ISPG coincide com o ano civil. 

2. Para cada ano será fixado por despacho do Director Geral, com antecedência 
mínima de quarenta e cinco (45) dias, o período exacto em que decorre o 
respectivo ano académico, incluindo os momentos em que têm lugar as 
diferentes actividades académico-pedagógicas e profissionais, incluindo a 
renovação da matrícula, exames de admissão, matrículas e inscrições, 
actividades lectivas, práticas, estágios e férias. 

Artigo 6 
(Categorias de discentes) 

1. O corpo discente do ISPG é constituído por todos os estudantes matriculados 
nos cursos ministrados pela instituição. 

2. No ISPG há quatro categorias de discentes: estudantes ordinários, estudantes do 
pós-laboral, estudantes ouvintes e estudantes cursantes.  

a) São estudantes ordinários, os que frequentam as aulas nos diferentes cursos 
e programas normais oferecidos pelo ISPG, geralmente no período diúrno 
ou laboral, mediante prévia matrícula e inscrição nos termos fixados na 
legislação aplicável, nos Estatutos do ISPG e no presente regulamento com 
o objectivo de obter algum dos graus académicos que o ISPG confere.  

b) São estudantes do pós-laboral, os que frequentam os cursos e programas 
especiais oferecidos pelo ISPG, geralmente no período nocturno ou pós-
laboral, mediante prévia matrícula e inscrição nos termos fixados na 
legislação aplicável, nos Estatutos do ISPG e no presente regulamento com 
o objectivo de obter algum dos graus académicos que o ISPG confere. 

c) São estudantes ouvintes, os que, devidamente autorizados nos termos do 
Regulamento Académico-Pedagógico, frequentam as aulas apenas com 
objectivos culturais e outros.  

d)  São estudantes cursantes, os que frequentam os diferentes cursos de curta 
duração, incluindo estágios e outros treinamentos especiais oferecidos 
pelo ISPG, com o objectivo de obter certificação específica conferidos 
pelo ISPG, no âmbito do seu mandato, os quais obedecem ao regime 
estabelecido nos respectivos cursos, estágios ou treinamentos. 
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3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, no ISPG também podem existir 
estudantes a frequentar blocos ou disciplinas no âmbito de acordos de mobilidade 
de estudantes com outras instituições nacionais ou internacionais e nos termos da 
legislação aplicável.  

Artigo 7 
 (Níveis e graus académicos) 

Os níveis e graus académicos conferidos pelo ISPG obedecem ao que a respeito 
constam dos Estatutos e Regulamentos e dos Planos de Estudos dos cursos e são 
conferidos nos termos da legislação aplicável. 

1. O nível académico é a posição em que o estudante se encontra em relação 
aos blocos e disciplinas frequentadas nos termos do plano de estudos do 
respectivo curso. 

2. O nível académico do estudante é dado pelo ano em que este tiver o bloco ou 
a disciplina mais atrasada do plano de estudos. 

3. Sem prejuízo do que venha a ser disposto no sistema de transferência de 
créditos académicos do ensino superior, a conclusão ou frequência de um 
bloco ou disciplina similar num Instituto Superior Politécnico confere ao 
estudante o direito de frequentar ou continuar os seus estudos no ISPG, desde 
que seja no contexto do mesmo curso ou de um curso com igual tronco 
curricular e nos termos dos procedimentos das matrículas e inscrições neste em 
vigor. 

4. O ISPG confere o grau académico de licenciatura, com duração de quatro (4) 
anos, obedecendo aos Estatutos e Regulamentos do ISPG e aos respectivos 
Planos de Estudos e representa o único momento de saída académico-
profissional do ISPG. 

5. O disposto no número anterior não veda a possibilidade do ISPG introduzir o 
grau de Mestrado no seu programa de ensino.   
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CAPITULO II. DA ADMISSÃO AO ISPG 
Artigo 8 

(Exame de admissão) 
1. Sem prejuízo da legislação aplicável, o ingresso ao ISPG está condicionado à 

aprovação num processo de admissão, ao qual são elegíveis todos os 
indivíduos nacionais e estrangeiros que tenham concluído o nível médio do 
ensino geral ou técnico profissional em áreas relevantes para o curso a que 
pretendem candidatar-se.  

2. O processo de admissão ao ISPG, é feito mediante a realização de um exame 
de admissão escrito, podendo ser complementado por uma entrevista. 

3. Os requisitos e critérios específicos de admissão, assim como as formas de 
apuramento, vagas disponíveis e sua distribuição, local e período de realização 
serão fixados em cada momento por despacho do Director Geral do ISPG e na 
base do disposto em cada programa de estudo. 

4. O despacho referido no número anterior indicará igualmente as outras 
condições e regras gerais de admissão, incluindo taxas, formas de candidaturas 
e documentos acompanhantes, bem como os elementos de ponderação na 
distribuição das vagas disponíveis que incluirão o aproveitamento académico 
no último grau completado pelo requerente e poderão ter em conta a 
necessidade de garantir a equidade regional e do género. 

5. No caso de estudantes estrangeiros, estes poderão ser dispensados, parcial ou 
totalmente, do previsto nos termos do número 2 do presente artigo, após 
autorização pelo Director Geral do ISPG e ao abrigo de acordos de 
cooperação firmados pelo ISPG ou o Estado moçambicano com outras 
instituições ou Estados. 

Artigo 9 
(Comissão de exames de admissão) 

1. O exame de admissão é conduzido por uma Comissão de Exames de Admissão, 
a ser nomeada pelo Director Geral do ISPG. 

2. Compete, nomeadamente, à Comissão de Exames de Admissão preparar, 
administrar, corrigir, classificar e publicar os resultados do processo de admissão. 

3. A Comissão de Exames de Admissão integra três a cinco membros, entre 
docentes e investigadores ou outro pessoal do Politécnico, podendo integrar 
indivíduos externos ao Politécnico em representação de alguma sensibilidade 
ou sectores sociais parceiros do Politécnico. 

4. A Comissão de Exames de Admissão tem mandato de um ano, que pode ser 
renovado. 

5. A Comissão de Exames de Admissão é dirigida por um Presidente, nomeado 
pelo Director Geral do ISPG entre o pessoal docente do Politécnico. 
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6. Para além dos seus membros, a comissão pode ser assistida por corpo docente, 
técnicos e pessoal administrativo, para colaborar na preparação, correcção, 
administração e vigilância de exames.  

7. Cabe ao Presidente da Comissão de Exames de Admissão, após ouvido seus 
pares, compor as equipes técnicas de preparação, correcção, administração e 
vigilância de exames. 

8. Os membros da Comissão de Exames e o respectivo pessoal de assistência 
referido no número seis (6) deste artigo têm direito a um subsídio. 

9. O subsídio referido no número anterior é suportado pelos fundos decorrentes 
das cobranças de taxas de inscrições e outras ligadas ao processo de exame, 
sendo os montantes e as modalidades de cálculo e pagamento fixados, em 
cada momento, por despacho do Director Geral do ISPG. 

10. As demais normas sobre o funcionamento da Comissão de Exames de Admissão 
serão fixadas no regulamento específico. 
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CAPÍTULO III. DO VÍNCULO ESTUDANTE-ISPG 
Artigo 10 

(Matrícula) 
1. A matrícula é o acto pelo qual o estudante formaliza o acesso ao ISPG 

mediante o pagamento da respectiva taxa e somente deste acto emerge um 
vínculo jurídico entre o estudante e a instituição, que decorrem direitos e 
deveres para ambas as partes. 

2. Só os candidatos admitidos ao ISPG nos termos do processo correspondente 
podem efectuar a sua matrícula e com a observância dos prazos fixados pelo 
ISPG. 

3. O estudante que após a sua admissão ao ISPG não formalize a sua matrícula no 
ano correspondente à sua admissão, perde automaticamente o direito de 
acesso ao ISPG e será obrigado a submeter-se novamente ao processo normal 
de admissão, caso pretenda ingressar no ISPG. 

4. As vagas não preenchidas no período ordinário das matrículas, poderão ser 
ocupadas pelos candidatos da lista de espera. 

5. O estudante deverá matrícular-se no início do curso, nos termos do calendário 
fixado, devendo renová-la, através de pagamento da respectiva taxa, no início 
de cada ano lectivo. 

6. Sem prejuízo do disposto no presente artigo, a renovação de matrícula pode ser 
realizada no final de um ano lectivo, se todas as condições para o efeito 
estiverem criadas. 

7. O valor de taxa de matrícula a vigorar no ISPG é fixado por despacho do 
Director Geral e dado a conhecer a toda comunidade do Politécnico em 
tempo útil. 

8. Atrasos no procedimento da matrícula são sugeitos a multa fixa de 20%. 

Artigo 11 
(Procedimento da matrícula) 

1. A matrícula é presencial ou mediante procuração e realiza-se na Direcção de 
Serviços Estudantis e Registo Académico da Divisão. 

2. Os documentos a exibir no acto da matrícula encontrar-se-ão referenciados nos 
anúncios de abertura do processo de admissão. 

3. A matrícula por si só não confere ao estudante o direito de frequentar o ISPG, 
sendo necessário proceder à inscrição nas disciplinas e blocos do curso ao qual 
o estudante tenha sido admitido. 
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Artigo 12 
(Direitos e deveres decorrentes da matrícula) 

1. O acto de matrícula confirma a aceitação por parte do estudante, dos 
regulamentos e normas em vigor no ISPG, bem como das ordens e instruções 
que respeitam à sua organização e funcionamento, sem prejuízo da 
responsabilidade do ISPG em criar condições e ambiente que garantam uma 
formação de qualidade ao estudante.  

2. Os direitos decorrentes da matrícula caducam, se o estudante não realizar 
nenhuma inscrição no respectivo ano académico. 

3. Para efeitos de matrícula e gestão de dados no Departamento dos Registos 
Académicos cada estudante do ISPG será atribuido um codígo de 
identificação individual. 

Artigo 13 
(Anulação da matrícula) 

1. O estudante que se encontre a frequentar um curso de regime modular no 
ISPG, só pode anular a sua matrícula, após a frequência do primeiro período do 
curso em que se inscreveu. 

2. Estudantes que estejam a frequentar cursos de regime semestral só podem 
anular a matrícula depois de um semestre de frequência.    

3. A anulação de matrícula deve ser solicitada por carta dirigida ao Director de 
Serviços Estudantis e Registo Académico da Divisão. 

4. Ao estudante que tenha anulado a sua matrícula nos termos do número 
anterior é salvaguardado o direito de reingresso no curso mediante a submissão 
de um pedido de reingresso por carta dirigida ao Director de Serviços Estudantis 
e Registo Académico da Divisão. 

5. A desistência das aulas e de outras actividades curriculares sem o cumprimento 
do disposto nos números 1 e 2 do presente artigo, levará a perda  automática 
da matrícula por abandono e consequente reprovação aos blocos e disciplinas 
em que o estudante estiver inscrito até ao momento. 

6. Ao estudante é permitida a anulação da matrícula apenas duas vezes ao longo 
do curso. 

7. A anulação da matrícula não dá direito ao reembolso da taxa de matrícula.  

Artigo 14 
(Reingresso) 

1. Para efeitos do número quatro (4) do artigo anterior o pedido de reingresso será 
feito mediante a renovação da matrícula e após um período não inferior a um 
(1) ano e não superior ao da duração do respectivo curso. 
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2. O pedido da renovação da matrícula deve ser feito no prazo estabelecido 
anualmente no calendário académico do ISPG. 

3. O não cumprimento do disposto nos números 1 e 2 deste artigo leva a perda 
automática da vaga. 

4. O boletim a usar para a renovação da matrícula consta do apêndice um (1) 
deste regulamento e do qual é parte integrante. 

Artigo 15 
(Inscrição nos blocos e disciplinas) 

1. A inscrição é o acto pelo qual o estudante se vincula aos blocos ou disciplinas 
do curso a que está admitido, mediante o registo e pagamento das respectivas 
taxas. 

2. A inscrição aos módulos, disciplinas e outras actividades curriculares em cada 
ano lectivo é feita uma única vez, através de pagamento de uma taxa fixa. 

3. A inscrição realiza-se no período estabelecido anualmente no calendário 
académico e toma lugar alguns dias antes do início das actividades lectivas do 
ano em referência. 

4. Apesar de inscrito no início do ano, o estudante, em cada bloco ou semestre, 
deve confirmar a sua inscrição junto do Departamento de Registos Académicos 
da Divisão que ministra o curso. 

5. Para efeitos do presente artigo, a confirmação da inscrição nos cursos de 
regime modular é feita em cada bloco, onde o estudante indica os módulos, 
disciplinas ou actividades curriculares que pretende frequentar. 

6. Para efeitos do número anterior, é permitida a inscrição de bloco dentro de um 
dado período, ao estudante que, no referido período, não tenha mais do que 
três (3) módulos, disciplinas ou actividades curriculares em atraso de um outro 
nível.  

7. A confirmação da inscrição nos cursos de regime semestral é feita em cada 
semestre, onde o estudante indica as disciplinas ou actividades curriculares que 
pretende frequentar. 

8. Para efeitos do número anterior, é permitida a inscrição de disciplinas dentro de 
um dado semestre, ao estudante que, no referido semestre, não tenha mais do 
que três (3) disciplinas ou actividades curriculares em atraso de um outro nível. 

9. Sem prejuízo do disposto no presente artigo, a inscrição pode ser realizada no 
final de um ano lectivo, se todas as condições para o efeito estiverem criadas. 

10. O estudante só pode fazer a inscrição em blocos e disciplinas de, no máximo, 
dois anos consecutivos para o grau académico que pretende obter.  
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11. O estudante deve obrigatoriamente inscrever-se primeiro nos módulos, 
disciplinas ou actividades curriculares dos planos de estudos nos quais não 
tenha obtido aprovação.  

12. A inscrição nos blocos ou disciplinas só é válida com a existência de uma 
matrícula válida. 

13. O ISPG afixará em despacho próprio as taxas de inscrição a vigorar em cada 
ano lectivo. 

14. A confirmação de inscrição é isenta de pagamento de taxa de inscrição.  

15. A ficha de inscrição aos módulos e disciplinas constam do apêndice dois (2) 
deste regulamento e do qual é parte integrante. 

16. Para efeitos do número anterior, quando tratar-se de estágios deve-se respeitar 
as disposições específicas sobre admissão ao estágio. 

17. Atrasos no procedimento da inscrição são sugeitos a multa fixa de 20%. 

Artigo 16 
(Procedimento da inscrição nos blocos ou disciplinas) 

1. A inscrição nos blocos ou disciplinas é presencial ou mediante procuração e 
realiza-se na Direcção de Serviços Estudantis e Registo Académico da Divisão. 

2. No acto da inscrição o estudante deverá apresentar o comprovativo de 
depósito bancário na conta do ISPG criada para o efeito, e preencher a ficha 
de inscrição, disponível na Direcção de Serviços Estudantis e Registo 
Académico da Divisão. 

Parágrafo Único: A inscrição confere ao estudante o direito de frequentar o ISPG. O 
benefício íntegro de todos os serviços prestados pelo ISPG, estão condicionados ao 
pagamento de mensalidades dentro dos prazos estabelecidos. 

Artigo 17 
(Direitos e deveres decorrentes da inscrição) 

1. O acto de inscrição confirma a aceitação por parte do estudante, das normas e 
condições de realização do bloco ou disciplina, dos respectivos planos 
temáticos e analíticos, sem prejuízo da responsabilidade do Docente em criar 
condições e ambiente que garantam uma formação de qualidade ao 
estudante e cumprimento do programa.  

2. Os direitos decorrentes da inscrição caducam no término do respectivo bloco ou 
disciplina, devendo o estudante renovar a sua inscrição para o bloco ou 
disciplinas seguintes, segundo os prazos fixados no calendário académico.  
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Artigo 18 
(Anulação das inscrições) 

1. O estudante pode anular as inscrições até vinte e um  (21) dias do início da 
docência do respectivo bloco ou disciplinas por carta dirigida ao Director dos 
Serviços Estudantís e Registo Académico da respectiva Divisão. 

2. Quando tratar-se de anulação de um bloco, o estudante deve indicar o(s) 
módulo(s) abrangidos. 

3. A anulação da inscrição não dá direito ao reembolso da taxa de inscrição. 

4. A desistência das aulas e de outras actividades curriculares sem o cumprimento 
do disposto no número um (1) deste artigo, levará a anulação automática da 
inscrição por abandono e a consequente reprovação aos blocos e disciplinas 
nos quais o estudante estiver inscrito até ao momento.  

Artigo 19 
(Mudança de curso ou mobilidade) 

1. É permitida a mudança de curso ou mobilidade dos estudantes sendo o 
respectivo pedido da exclusiva responsabilidade do estudante respeitando os 
prazos estabelecidos para o efeito.  

2. A mudança de curso ou mobilidade de estudantes no ISPG pode ser intra ou 
inter-institucional.  

3. A mobilidade é intra-institucional quando efectuada entre os diferentes cursos 
ministrados no ISPG e nos seguintes termos:  

a) Dentro da divisão académica e por pedido dirigido ao Director de 
Serviços Estudantís e Registo Académico da Divisão.  

b) Entre duas divisões académicas e por pedido dirigido ao Director de 
Serviços Estudantís e Registo Académico da Divisão a jusante e sem 
prejuízo de outras regras aplicáveis. 

4. A mobilidade inter-institucional é efectuada entre o ISPG e outras instituições ao 
abrigo de acordos de mobilidade de estudantes e é regulada pelos padrões 
fixados nos termos deste regulamento e na legislação aplicável. 

5. Autorizada a mudança de curso, o estudante pode requerer a equivalência 
dos blocos e disciplinas do curso anterior aos blocos e disciplinas do curso que 
deseja frequentar na nova instituição. 

6. As aprovações, exclusões ou reprovações em blocos e disciplinas do curso 
anterior produzem efeitos na inscrição, atribuição de nível, nas disciplinas e 
blocos equivalentes do curso que o estudante pretende frequentar.  

7. O processo de equivalências é regido em cada curso pelo respectivo plano de 
estudos. 
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8. A mudança de curso, intra-institucional  é permissível após a frequência do 
curso em que o estudante se matriculou durante pelo menos um (1) período, 
nos cursos de regime modular, e, um (1) semestre, nos de regime semestral.  

9. O prazo de aceitação de pedidos de mudanças de cursos é de um (1) mês a 
contar da data do término das actividades lectivas do período ou de semestre, 
de acordo com o regime dos cursos. 

 Para efeitos do no. anterior, se a mudança de curso envolver cursos de regimes 
diferentes, a solicitação deve ser submetida respeitando o prazo aceitável para o 
regime a jusante. 
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CAPITULO IV. DAS MENSALIDADES 
Artigo 20 

(Pagamento de Mensalidades) 
1. A taxa de mensalidades é paga mensalmente ou com adiantamento durante a 

vigência do curso, e a falta de pagamento está sujeita às medidas vigentes no 
ISPG. 

2. O pagamento de mensalidades é de carácter obrigatório e obedece ao 
sistema de pré-pago, onde o estudante paga a taxa correspondente para ter 
direito de frequentar os blocos ou disciplinas leccionadas no nível e curso em 
que está matriculado e inscrito no ISPG. 

3. Para efeitos do número anterior as mensalidades devem ser pagas até ao dia 
dez (10) de cada mês em que o bloco ou disciplinas a frequentar fazem parte. 

4. A realização de matrícula e inscrição nos blocos ou disciplinas não estão 
condicionados ao pagamento de mensalidades, contudo, os direitos resultantes 
destes processos caducam se o estudante não efectuar o pagamento de 
mensalidades dentro dos prazos estabelecidos. 

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, é obrigatório a que todos os 
estudantes elegíveis para o efeito, paguem a primeira mensalidade do ano, no 
início de cada ano lectivo. 

6. A taxa de mensalidades a vigorar no ISPG é fixada por Despacho do Ministro 
que tutela o Ensino Superior em Moçambique. 

7. O valor de mensalidades para cada módulo ou disciplina em atraso 
corresponde a dez porcento (10%) do valor mensal em vigor no ISPG. 

8. Os estudantes candidatos a bolsas de estudos do ISPG, que à data limite do 
pagamento de mensalidades, não tenham ainda os resultados de suas 
candidaturas publicados, estão isentos de pagamento da referida taxa dentro 
do referido período, devendo obrigatoriamente pagar a matrícula e a inscrição. 

9.  Os estudantes candidatos a bolsa de estudos que não tenham sido 
seleccionados para beneficiar de tal previlégio, deverão pagar a taxa de 
mensalidades, a partir da data de publicação dos referidos resultados. 

10. São considerados para efeitos do disposto no número anterior, as 
candidaturas à bolsas de estudos submetidas dentro do período regulamentar, 
estabelecido pela Comissão de Bolsas de Estudos. 

11. Aos pedidos de última hora, recursos ou outros que não se enquadrem no 
número anterior, deverão pagar as mensalidades, enquanto aguardam pela 
decisão da Comissão de Bolsas de Estudos. 

 
 



 

14 
 

Artigo 21 
(Procedimento do pagamento de mensalidades) 

1. O pagamento de mensalidades é presencial, mediante procuração ou pode 
ser feito por terceiros desde que os comprovativos bancários sejam 
apresentados ao ISPG dentro dos prazos estabelecidos. 

2. O depósito do valor da taxa de mensalidades em conta bancária diferente da 
indicada pelos órgãos competentes do ISPG, não serão para o efeito 
consideradas e não dá direito a reembolso. 

3. A validação do pagamento de mensalidades deve ser feito na Direcção de 
Serviços Estudantis e Registo Académico da Divisão mediante apresentação do 
comprovativo bancário. 

Artigo 22 
(Direitos e deveres decorrentes do pagamento de mensalidades) 

1. O acto de pagamento de mensalidades confere ao estudante o direito de 
usufruto de todos os serviços de índole académico-pedagógicos que o ISPG 
oferece dentro dos cursos e níveis que o estudante frequenta. 

2. Os direitos decorrentes do pagamento de mensalidades caducam se, por 
qualquer motivo, o estudante atrasar ou deixar de efectuar o pagamento de 
mensalidades. 

3. Estudantes com divídas relacionadas ao pagamento de mensalidades estão 
sujeitos a medidas em vigor no ISPG. 

Artigo 23 
(Medidas a aplicar ao estudante com dívida de mensalidades) 

1. Ao estudante que se encontre na situação de devedor de mensalidades 
poderão aplicar-se as seguintes medidas:  

a) A dívida é agravada em taxa única de multa fixada em vinte porcento 
(20%), se o pagamento for efectuado depois de dia dez (10) do mês 
correspondente; 

b) Caso não liquide a sua dívida até ao último dia do mês referido na alínea 
anterior deste artigo, o estudante terá as notas de qualquer avaliação (de 
frequência e/ou finais) vedadas, para além da taxa de multa; 

c) Enquanto o estudante estiver na condição de devedor não tem direito de 
assistir aulas ou realizar qualquer avaliação (de frequência ou final). 

d) No início de cada período ou semestre serão interditos às aulas os 
estudantes com dívidas, quer seja de um (1) ou mais meses. 

e) No início de cada ano lectivo, estudante devedor de qualquer número de 
meses, será interdito de frequentar as aulas, mesmo que se tenha 
matriculado, inscrito e pago a primeira mensalidade. 
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2. Os efeitos resultantes das medidas referidas neste artigo são imputáveis ao 
estudante que se encontre em qualquer das situações. 

3. Para estudante afectado pelo disposto na alínea c) do número um (1) do 
presente artigo, uma vez paga a dívida da mensalidade o estudante deverá 
obedecer ao calendário de actividades académico-pedagógicas em vigor no 
ISPG. 

4. O ISPG não é obrigada a extender os calendários das avaliações, aulas práticas 
e estágios para acomodar os efeitos resultantes das medidas referidas no 
número um (1) do presente artigo. 

5. Ao estudante afectado pela alínea d) do número um (1) do presente artigo, se 
não regulariza a sua situação, até dez (10) dias depois de iniciadas as aulas do 
bloco ou semestre em referência, terá sua matrícula cancelada. 

6. A matrícula cancelada não dá direito de reingresso, quer seja no período, 
semestre ou ano seguinte. 

Artigo 24 
(Adiantamento de mensalidades) 

1. No ISPG é permitido o pagamento adiantado das mensalidades.  
2. O estudante que pagar em adiantado as mensalidades beneficiará dos 

seguintes descontos: 
a) Cinco porcento (5%) se pagar um semestre inteiro; 

b) Dez porcento (10%) se pagar todo o ano lectivo. 

3. Para efeitos do presente artigo, não é permitido o pagamento adiantado de 
mensalidades para períodos superiores a um (1) ano lectivo.  

4. O ISPG não se responsablizará por qualquer incumprimento do referido no 
número anterior do presente artigo. 
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CAPITULO V. DO PROGRAMA DE ESTUDOS 
Artigo 25 

(Curricula) 
1. O modelo curricular do ISPG é baseado em competências profissionais, no qual 

toda a planificação curricular e estratégia educacional visualiza o estudante 
como um aprendiz numa determinada profissão, sendo, por isso, o contexto da 
sua aprendizagem a dinâmica do respectivo campo profissional, e a meta da 
aprendizagem o desenvolvimento de competências profissionais e genéricas 
relevantes no exercício da sua profissão. 

2. Os programas de estudos dos cursos de formação no ISPG apresentam-se 
organizados em períodos e semestres. 

3. Em cada período estão inseridos blocos e/ou disciplinas e, em cada semestre 
disciplinas. 

4. O bloco é a unidade básica de alguns cursos do ISPG e representa as diferentes 
áreas de competências e de créditos académicos de cada curso do ISPG, 
estando por isso, desenhado no sentido de conferir ao estudante 
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o desenvolvimento de 
uma determinada competência profissional.  

5. A disciplina é uma unidade de ensino-aprendizagem de conteúdos específicos 
para a formação de competências numa determinada área do saber científico 
e/ou profissional. 

6. Os blocos predominam em cursos de regime modular, enquanto que disciplinas 
nos de regime semestral. 

7. Qualquer dos casos referidos no número anterior podem incluir actividades 
curriculares, que não sejam módulos do bloco ou disciplinas.  

8. As actividades curriculares no ISPG incluem aulas teórico-práticas, seminários, 
aulas laboratoriais, práticas e estágios especializados e o estudo individual, que 
têm lugar dentro ou fora do ISPG, incluindo-se o ambiente familiar do estudante, 
o Centro de Incubação de Empresas ou em empresas produtivas ou de 
prestação de serviços dos diferentes parceiros do ISPG. 

9. Todos os planos curriculares dos cursos ministrados no ISPG devem apresentar os 
pesos de cada unidade de ensino-aprendizagem sob a forma de carga horária 
e créditos académicos. 

10. Para efeitos do número anterior a carga horária dos módulos, disciplinas ou 
actividade curricular dos cursos devem apresentar-se em horas de contacto, 
horas de estudo individual e horas totais. 
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Artigo 26 
(Códigos das unidades lectivas) 

De acordo com o Decreto n.o 32/2010 de 30 de Agosto, que regula o Sistema 
Nacional de Acumulação e Transferência de Créditos Académicos, na sua alínea b 
do número 4 do artigo 10, torna-se relevante que o ISPG introduza um mecanismo 
interno para a codificação dos seus módulos e disciplinas. Deste modo, a 
codificação dos módulos e disciplinas do ISPG teria em consideração o seguinte: 

1. Para efeitos do presente regulamento as unidades lectivas são módulos, 
disciplinas e actividade curricular. 

2. Todos os módulos, disciplinas e actividade curricular devem ter um código de 
identificação. 

3. Para efeitos do número anterior, a codificação deve ser aprovada pelo órgão 
decisor sobre os assuntos académico-pedagógicos do ISPG. 

4. O código de cada módulo, disciplina e actividade curricular é de composição 
alfanumérica e deve incluir informações sobre o curso a que pertence, nome 
específico abreviado, ano ou nível e semestre ou bloco de leccionação, e o 
número de créditos. 

5. Para efeitos do número anterior, o código de módulo, disciplina e actividade 
curricular considera para: 

a. Curso: no máximo três (3) letras que os distingue dos outros cursos e é o 
primeiro grupo de letras constante do códido; 

b. Nome específico abreviado do(a) módulo, disciplina e actividade curricular: 
no máximo três (3) letras que as distingue da(o)s outra(o)s e é o segundo grupo de 
letras constante do códido; 

c. Ano ou nível: correponde ao nível em que o módulo, disciplina e actividade 
curricular é leccionado no curso e é o primeiro grupo de números constante do 
códido ou seja, corresponde ao algarísmo dos millhares; 

d. Semestre ou bloco: correponde ao semestre ou bloco em que o módulo, 
disciplina e actividade curricular é leccionado(a) no curso e é o segundo grupo de 
números constante do códido ou seja, corresponde ao algarísmo das centenas; 

e. Créditos: correponde ao número de créditos que o módulo, disciplina e 
actividade curricular tem no curso e é o terceiro e último grupo de números 
constante do códido ou seja, dependendo do caso, corresponde ao algarísmo das 
dezenas e/ou unidades. 

f. No capítulo XXIII deste regulamento apresenta-se exemplos de códigos 
referidos no presente artigo; 

g. Módulos e disciplinas anuais devem ser referido(a)s por letra A, em vez de um 
número no lugar de semestre ou bloco. 



 

18 
 

h. Módulos ou disciplinas que sejam comuns em um (1) ou mais cursos, o seu 
código excusa de apresentar informação sobre o curso em que é leccionado.  

Artigo 27 
(Estrutura do curricula) 

1. A estrutura dos currículas do ISPG apresenta-se em blocos e disciplinas, onde: 

a) Os blocos podem incluir módulos anuais, semestrais ou trimestrais. 

b) As disciplinas podem ser anuais, semestrais ou trimestrais. 

c) Os módulos ou disciplinas podem ser obrigatório(a)s ou opcionais. 

2. Os módulos são sub-unidades do bloco, desenhadas no sentido de conferir ao 
estudante as habilidades, conhecimentos e atitudes necessárias para o 
desenvolvimento da competência profissional do bloco.  

3. O Trabalho Independente, realizado sob forma de um projecto individual ou de 
grupo, é parte integrante do bloco, constituindo um instrumento de avaliação 
integrada da capacidade do estudante em realizar a competência principal 
do bloco através da integração de conhecimentos e habilidades adquiridas 
nos diferentes módulos do bloco. 

4. Os Estágios são disciplinas de carácter prático, cujo objectivo principal é 
garantir que o estudante adquira habilidades e competências práticas no 
domínio do seu ramo de formação, através da realização de um ciclo de 
actividades pré-definidas estando exposto a ambientes profissionais onde 
realiza uma série de tarefas fundamentais no domínio do seu ramo profissional.  

5. Os estágios, representam cerca de trinta porcento (30%) dos curricula dos cursos 
no ISPG e podem ser de dois tipos: 

a) Interno, realizado nos campos do ISPG ou em unidades anexas e sob 
administração das Divisões do ISPG. 

b) Externo ou especializado, realizados em entidades de produção e 
prestação de serviços públicos ou privadas da rede de parceiros do 
ISPG e não só. 

6.  O estágio pode ser estruturado de modo a ser equivalente a um bloco, um 
módulo ou a uma disciplina, seja, anual, semestral ou trimestral. 

Artigo 28 
(Progressão e passagem de nível) 

A progressão no curso pode ser por passagem de um nível para outro, e é feita 
mediante a aprovação completa nos blocos e disciplinas que constituem o plano 
de estudos de cada ano do programa de grau académico que o estudante estiver 
a frequentar. 
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Artigo 29 

(Precedências entre blocos/módulos/disciplinas) 
1. Sem prejuízo do definido no plano de cada módulo, disciplina, actividade 

curricular ou curso de regime modular, no ISPG não vigora, regra geral, um 
regime de precedências, devendo, no entanto, os estudantes observar o 
seguinte: 

1. Respeitar o regime de inscrição em vigor na instituição nos termos do 
artigo 15 do presente regulamento.  

2. Evitar a frequência de blocos e disciplinas de um nível avançado na 
mesma altura em que deve frequentar um bloco ou disciplina de  um 
nível anterior que decorram no mesmo período lectivo. 

2. Sem prejuízo do definido no plano de cada módulo, disciplina, actividade 
curricular ou curso de regime semestral, no ISPG vigora, regra geral, um regime 
de precedências, devendo, por isso, os estudantes observar a  respectiva 
tabela de precedências. 

3. São consideradas nulas, todas as avaliações que o estudante tiver realizado nos 
blocos ou disciplinas do nível avançado sem que antes tenha aprovado no 
bloco ou disciplina do nível atrasado. 

Parágrafo Único: Para efeitos do ponto 2 do número 1 do presente artigo, é 
interdita a frequência de dois (2) níveis consecutivos ao estudante que tiver em 
atraso mais do que três (3) módulos do curso de regime modular ou três (3) 
disciplinas do curso de regime semestral, por frequentar num período ou semestre, 
respectivamente. 
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CAPÍTULO VI. DOS PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS 
Artigo 30 
(Aulas) 

As aulas podem ser de natureza teórica, teórico-práticas ou práticas. 

Artigo 31 
(Frequência) 

1. Só podem frequentar as aulas no ISPG os estudantes que tenham feito a 
inscrição dentro dos prazos previamente estabelecidos e em condições 
legalmente fixadas. 

2. Nos cursos de regime modular cada período tem a duração de catorze (14) 
semanas para a realização de todas as actividades de ensino-aprendizagem, 
incluindo avaliações de frequência e finais. 

3. Para efeitos do número anterior o ano lectivo é constituido por três (3) períodos. 

4. Nos cursos de regime semestral cada semestre tem a duração de dezasseis (16) 
semanas lectivas para a realização de todas as actividades de ensino-
aprendizagem, incluindo avaliações de frequência e mais três (3) semanas para 
dar lugar a realização de avaliações finais. 

5. Para módulos ou disciplinas opcionais, o ISPG estabelece o número crítico de 
cinco (5) estudantes inscritos, como condição para o seu leccionamento, caso 
contrário, a mesma será cancelada por insuficiência de estudantes.  

Artigo 32 
(Condições de frequência) 

1. Sem prejuízo de uma legislação específica sobre a matéria, a frequência dos 
cursos ministrados no ISPG obedecem ao regime presencial. 

2. Os estudantes devem inscrever-se em cada um dos blocos ou semestres que 
podem frequentar, sob pena de estarem interditos de participar nas aulas ou 
prestar provas de avaliação. 

3. Cada módulo, disciplina ou actividade curricular deverá cumprir o seu plano de 
aulas, horário e contribuir para alcance dos objectivos para os quais está 
preconizado. 

3. O regime de frequência terá de constar do programa do módulo ou disciplina e 
dados a conhecer aos estudantes no primeiro dia de aulas. 

4. As aulas teórico-práticas e práticas são de carácter obrigatório. 

6. Ao estudante que faltar a uma aula obrigatória será atribuída nota zero em 
caso desta ser avaliada, a menos que a falta seja justificada dentro de 48 horas, 
em requerimento dirigido ao Director do Curso onde o módulo, disciplina ou 
actividade curricular toma lugar, anexando as respectivas provas. 
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7. Os estudantes que, por motivos fundamentados, perderem uma aula prática 
poderão pedir a sua realização ao Director do Curso, que, após análise e 
ouvido o docente do módulo ou disciplina, poderá ou não autorizar a sua 
realização. 
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CAPÍTULO VII. DA AVALIAÇÃO 
Artigo 33 

(Conceito de avaliação) 
Para efeitos do presente regulamento, a avaliação da aprendizagem é uma 
componente curricular, presente em todo o processo de ensino-aprendizagem, 
através da qual se obtêm dados e informações que possibilitam a tomada de 
decisões, visando assegurar a aprendizagem, garantir a identificação e o 
desenvolvimento de potencialidades assim como a formação integral do indivíduo, 
com vista à melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem e o 
sucesso académico-pedagógico. 

Artigo 34 
(Princípios gerais da avaliação) 

1. A avaliação é um processo que se fundamenta num conjunto de informações 
recolhidas, organizadas e sistematizadas, e que tem por finalidade formular um 
juízo de valor sobre a forma como estão a ser alcançados os objectivos 
previamente definidos nos planos de estudos. 

2. A avaliação subordina-se aos objectivos e ao perfil de saída definidos no 
currícula de cada curso. 

3. A avaliação é um processo formativo, contínuo, dinâmico, sistemático, que 
permite desenvolver no estudante o gosto e o interesse pelo estudo e 
investigação, identificar e desenvolver as suas potencialidades e a sua 
formação integral, estimular a auto-avaliação, contribuir para a construção do 
conhecimento em sala de aula e desenvolver uma atitude crítica e 
participativa perante a realidade profissional e social. 

4. A avaliação deve contribuir para a melhoria e sucesso do processo de ensino-
aprendizagem, bem como da qualidade de ensino no ISPG. 

Artigo 35 
(Objectivos da avaliação) 

A avaliação da aprendizagem no ISPG tem como principais objectivos: 

a) Determinar o grau de assimilação de conhecimentos, capacidades, 
habilidades e atitudes do estudante num determinado módulo, disciplina ou 
actividade curricular do curso; 

b) Estimular o estudo individual e colectivo, regular e sistemático; 

c) Comprovar a adequação e eficiência das estratégias de ensino-
aprendizagem utilizadas; 

d) Permitir a identificação e o desenvolvimento de potencialidades e 
capacidades; 

e) Contribuir para a formação integral; 
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f) Estimular a auto-avaliação; 

g) Identificar dificuldades no processo de ensino-aprendizagem e contribuir 
para sua melhoria; 

h) Fornecer ao estudante, ao longo do seu percurso, uma informação 
qualitativa e quantitativa do seu desempenho académico; 

i) Apurar o aproveitamento do estudante nas várias etapas da sua formação; 

j) Contribuir para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 

Artigo 36 
(Funções da avaliação) 

A avaliação da aprendizagem no ISPG tem as seguintes funções: 

1. Função de diagnóstico: visa levantar os pré-requisitos ou conhecimentos, 
capacidades, habilidades, atitudes, que são indispensáveis para a aquisição de 
outros. Com esta avaliação, é possível detectar dificuldades e corrigir 
antecipadamente eventuais problemas e ainda resolver situações presentes. 

2. Função formativa: é continuamente utilizada no decorrer do processo de 
ensino-aprendizagem. Desta forma, o docente pode avaliar a situação do 
estudante em cada momento da aprendizagem e, em caso de dificuldades, 
ajudar a solucioná-las. 

3. Função sumativa: visa classificar o estudante ao fim de um programa, módulo, 
disciplina, actividade curricular, bloco, semestre ou curso. 

Artigo 37 
(Bases para a avaliação) 

1. As bases usadas para avaliação no ISPG são os objectivos e os conteúdos 
inerentes a cada módulo, disciplina ou actividade curricular decorrentes do 
ensino-aprendizagem. 

2. No programa de cada módulo, disciplina ou actividade curricular, devem 
também constar as actividades avaliativas a serem desenvolvidas. 

Artigo 38 
(Formas de avaliação) 

1. A avaliação pode ser individual e/ou colectiva e apoiar-se nas seguintes formas 
principais: 
a) Trabalhos teóricos; 
b) Trabalhos práticos; 
c) Seminários; 
d) Relatórios; 
e) Testes; 
f) Exames; 
g) Trabalhos de Culminação de Curso: 
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i. Estágio Académico; 
ii. Projecto de Incubação; 
iii. Simulação Empresarial; 
iv. Monografias Científicas. 

h) Outro(a)s, que estão referidos no presente documento, mas que uma vez 
aprovados no ISPG, possam ser implementados. 

2. A participação do estudante nas aulas e em outras actividades, o seu 
empenho e dedicação ao estudo, a sua atitude perante colegas e docentes, a 
sua capacidade de auto-avaliação e correcção dos seus erros são elementos 
importantes a tomar em consideração no processo de avaliação; 

3. Para efeitos do referido no número anterior, o docente deverá emitir um juízo 
opinativo sobre a performance do estudante durante a vigência do módulo, 
disciplina ou actividade curricular; 

4. O juízo opinativo deve ser traduzido em notas segundo a escala de avaliação 
em vigor no ISPG, e deve constar apenas na pauta de frequência e/ou na 
pauta final do módulo, disciplina ou actividade curricular. 

Artigo 39 
(Escala de avaliação) 

1. A classificação do desempenho do estudante é feita na base de índices 
numéricos, correspondentes a uma escala de zero (0) a vinte (20) valores. 

2. A escala numérica corresponde às seguintes classificações qualitativas: 
a) Dezanove (19) à vinte (20) valores: Excelente 
b) Dezasete (17) à dezoito (18) valores: Muito Bom 
c) Catorze (14) à dezasseis (16) valores: Bom 
d) Dez (10) à treze (13) valores: Suficiente 
e) Zero (00) à nove (09) valores: Insuficiente. 

Artigo 40 
(Trabalhos teóricos) 

1. Os trabalhos teóricos destinam-se a consolidar o referencial teórico do 
estudante, enriquecendo o seu conhecimento sobre determinada área do 
saber. 

2. Estes trabalhos realizam-se continuamente ao longo da formação e pode tomar 
a forma de defesa de um determinado tema ou tópico. 

3. Na avaliação dos trabalhos teóricos pode considerar-se: 
a) Relevância e domínio da bibliografia utilizada; 
b) Tratamento interdisciplinar do assunto; 
c) Aplicação correcta da linguagem científica; 
d) Coerência na estrutura do trabalho; 
e) Alcance dos objectivos definidos; 
f) Apresentação formal do trabalho; 
g) Qualidade de escrita. 

 
4. Os trabalhos podem ser apresentados durante as aulas ou em sessões plenárias. 



 

25 
 

Artigo 41 
(Trabalhos práticos) 

1. Os trabalhos práticos permitem avaliar o grau de assimilação e de aplicação 
de conhecimentos, capacidades, habilidades e atitudes de um módulo, 
disciplina ou actividade curricular. 

2. Os trabalhos práticos realizam-se no âmbito das aulas teóricas e/ou práticas, 
com o objectivo de estimular o desenvolvimento de conhecimentos, 
capacidades, habilidades e atitudes relacionadas com o trabalho científico e 
sua importância para a sociedade. 

3. Os trabalhos práticos incluem as seguintes modalidades: 
a) Exercícios; 
b) Práticas de laboratório; 
c) Trabalhos de campo e/ou estágios; 
d) Outras actividades. 

4. A apresentação dos resultados dos trabalhos práticos pode assumir a forma de 
um relatório escrito e/ou oral, poster ou demonstração prática. 

5. Na avaliação dos trabalhos práticos pode considerar-se: 
a) O domínio da matéria em avaliação; 
b) Aplicação correcta das técnicas recomendáveis; 
c) Nível de alcance dos resultados esperados. 

Artigo 42 
(Seminários) 

1. O seminário destina-se a realizar a assimilação e inter-relação de um 
determinado tema com dados e informações obtidos através da pesquisa 
bibliográfica ou no terreno. 

2. O seminário assume, em regra, a forma de apresentação e debate de um tema 
previamente preparado pelo(s) estudante(s). 

3. Na avaliação do seminário são tomados em consideração os seguintes critérios: 

a) Relação entre os objectivos definidos e o conteúdo exposto; 
b) Qualidade e profundidade da preparação e exposição do tema; 
c) Qualidade das intervenções e nível de argumentação ao longo dos 
debates; 
d) A expressão oral, postura e capacidade de improviso quando exposto 
sob condições imprevistas. 

Artigo 43 
(Relatórios) 

1. Para além de outros, os relatórios podem servir para avaliar trabalhos de 
estágios e/ou de trabalho independente. A sua elaboração constitui um 
momento de compilação, apresentação sistematizada e crítica, no qual 
integram-se várias competências resultantes de actividades curriculares, 
articuladoras da teoria e prática, que garantem o contacto com situações 
concretas que contribuem para preparar, de forma gradual, o estudante para 
a vida sócio-profissional. 
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2. Na avaliação do relatório de estágio e trabalho independente são tomados em 
consideração os seguintes critérios: 

a) Relação entre os objectivos definidos e o conteúdo relatado; 
b) Qualidade e profundidade da preparação do tema; 
c) Qualidade das análises críticas e nível de argumentação e discussão dos 

temas; 
d) Qualidade de escrita e apresentação do trabalho; 
e) Reconhecimento das fontes primárias ou secundárias usadas no trabalho. 

3. A avaliação de estágio pode incluir a verificação de um caderno de campo 
preenchido pelo estudante no decurso das actividades que tomam lugar nos 
locais de realização. 

4. O caderno de campo serve para acompanhar de forma avaliativa o registo de 
dados relevantes a actividades do curso, no âmbito de práticas, estágios e 
outros, nos respectivos cursos.  

5. O preenchimento de um caderno de campo constitui um momento de 
compilação, organização sistematizada e crítica dos dados relevantes ao 
processo produtivo de campo, no qual integram-se várias competências 
resultantes de actividades curriculares, aliando a teoria à prática, promovendo 
a auto-crítica e planificação do estudante. 

Artigo 44 
(Testes) 

1. Os testes podem ser escritos e/ou orais, teóricos e/ou práticos. 

2. O número de testes a realizar por período ou semestre deve constar do 
programa de cada módulo, disciplina ou actividade curricular e, deve ser 
apresentado no início das aulas. 

3. No ISPG não é permitida a realização de testes surpresas ou sem aviso prévio. 

4. Os testes devem ser realizados no ISPG ou em locais oficialmente reconhecidos 
para o efeito, nos dias e horas de actividades lectivas. 

5. Para efeitos do número anterior, a realização de avaliações em locais, dias e 
horas não oficiais, carece de aprovação pelo Director de Serviços Estudantís e 
Registo Académico da Divisão. 

6. Os pedidos para a realização de avaliações em locais, dias e horas não oficiais 
devem ser submetidos com uma antecedência de pelo menos quinze (15) dias 
antes da sua realização.   
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Artigo 45 
(Exames) 

1. Os exames são formas de avaliação final de um módulo, disciplina ou 
actividade curricular. 

2. Os exames destinam-se a comprovar o grau de assimilação de conhecimentos, 
capacidades, habilidades e atitudes do estudante num módulo, disciplina ou 
actividade curricular. 

3. Os exames podem ser escritos e/ou orais, teóricos e/ou práticos. 

4. Os módulos e as disciplinas ministradas nos cursos do ISPG estão sujeitas a 
exames finais, excepto em casos previamente identificados nos planos 
curriculares dos cursos. 

5. Os exames devem realizar-se dentro dos períodos estipulados no calendário 
académico e nas instalações do ISPG ou para tal reconhecidas pelo órgão 
responsável pela coordenação e gestão do processo. 

6. O estudante só poderá ser submetido a um exame por dia dentro de um 
determinado ano ou nível. 

Artigo 46 
(Continuidade de Avaliação) 

1. É da inteira responsabilidade do docente de módulo, disciplina ou actividade 
curricular garantir que os estudantes beneficiem de uma avaliação contínua e 
centrada no estudante, podendo fazer uso de diversas formas de avaliação 
para o alcance de tal objectivo. 

2. Para efeitos do número anterior o docente deverá procurar garantir que os 
estudantes atinjam as competências e os objectivos do módulo, disciplina ou 
actividade curricular, disponibilizando tempo, espaço e outros meios, para que 
o estudante aprenda e/ou re-aprenda matérias pendentes antes de ser 
avaliado e/ou re-avaliado. 

3. Durante as avaliações o docente deve sempre, procurar ser transparente, 
honesto e realístico, evitando avaliar matérias não leccionadas e/ou ainda por 
esclarecer ou pendentes.  

Artigo 47 
(Trabalhos de Culminação do Curso) 

1. A culminação dos estudos dos cursos ministrados no ISPG é feita mediante a 
concepção, preparação e apresentação de um trabalho para a obtenção do 
grau académico de Licenciatura. 

2. Para efeitos do número anterior o trabalho de culminação do curso pode tomar 
as seguintes formas: 

a. Estágio Académico; 
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b. Projecto de Incubação; 
c. Simulação empresarial; 
d. Monografias. 

3. Onde haja possibilidade de escolha, o estudante só pode optar por uma das 
formas de culiminação do curso. 

4. Qualquer uma das formas de culminação do curso tomam em consideração as 
especificidades e orientações do curso onde se inserem, bem como as 
condições existentes.   

Artigo 48 
(Duração de avaliações presenciais) 

1. As avaliações presenciais são aquelas que decorrem na presença de um Júri e 
respectivo(s) avaliando(s). 

2. As avaliações presenciais de carácter escrito e/ou prático devem, no máximo 
durar, até cento e vinte (120) minutos de realização pelo estudante e incluem: 

a. Testes e Exames escritos; 
b. Testes e Exames práticos. 

3. As avaliações presenciais de carácter oral e/ou visual, sob a forma de 
apresentação, devem no máximo, durar vinte e cinco (25) minutos de 
realização pelo estudante e incluem: 

a. Testes e Exames orais; 
b. Apresentação de seminários e/ou relatórios; 
c. Apresentação de posters, diagramas e modelos. 

4. As avaliações presenciais de carácter oral e/ou visual, sob a forma de defesa, 
devem no máximo, durar: 

a. Trinta (30) minutos de realização pelo estudante, quando tratar-se de: 
i. Defesa de seminários e/ou relatórios; 
ii. Defesa de posters, diagramas e modelos. 

b. Sessenta (60) minutos de realização pelo estudante, quando tratar-se de 
Trabalhos de Culminação de Curso. 

5. A duração de outras formas de avaliação não previstas neste regulamento, 
carecem de aprovação da Direcção dos Serviços Estudantís e Registo 
Académico da Divisão onde decorre o curso. 

Artigo 49 
(Média de frequência) 

1. A média de frequência é a média ponderada das notas obtidas pelo estudante 
ao longo do período ou semestre. 

2. Quando o módulo, disciplina ou actividade curricular tem a duração de um 
semestre, a média de frequência coincide com a média semestral do módulo, 
disciplina ou actividade curricular. 

3. Quando o módulo, disciplina ou actividade curricular tem duração superior a 
um semestre, a média de frequência é a média aritmética das médias 
semestrais do módulo, disciplina ou actividade curricular. 
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4. Quando o módulo, disciplina ou actividade curricular tem a duração de um 
bloco, a média de frequência coincide com a média do bloco para o módulo, 
disciplina ou actividade curricular. 

5. A distribuição do peso das avaliações de frequência na nota média de 
frequência  de um dado módulo, disciplina ou actividade curricular, depende 
da natureza da avaliação em consideração. 

6. Para efeitos do número anterior, o peso de uma avaliação de frequência na 
nota média de frequência: 

a) Não deve exceder a vinte e cinco porcento (25%), se for avaliação 
teórica pura; 

b) Não deve exceder a quarenta porcento (40%), se for avaliação teórico-
prática; 

c) Não tem limite percentual se for avaliação prática; 

d) Não deve exceder a dez porcento (10%), se for avaliação através de 
juízo opinativo. 

7. A distribuição dos pesos das avaliações deve ser divulgada aos estudantes no 
início das aulas de cada módulo, disciplina ou actividade curricular.  

Parágrafo único: Para efeitos do presente artigo, constituem avaliações teóricas 
pura aquelas que exigem do estudante respostas meramente teóricas; constituem 
avaliações teórico-práticas, aquelas onde, para além de respostas meramente 
teóricas o estudante realiza algum trabalho prático ou cálculos; e avaliações 
práticas são aquelas em que o estudante realiza trabalho prático ou cálculos para 
encontrar respostas das questões colocadas. 

Artigo 50 
(Épocas de exames) 

No ISPG vigora, regra geral, três (3) épocas de exames: normal ou primeira (1ª), 
recorrência ou segunda (2ª) e especial ou terceira (3ª), que são anunciadas 
anualmente através do calendário académico-pedagógico do ISPG. 

Artigo 51 
(Dispensa dos exames) 

É dispensado da prestação da prova de exame num módulo, disciplina ou 
actividade curricular o estudante que tenha cumprido os requisitos previstos no 
programa de estudos e demais disposições regulamentares em vigor, e que obtiver 
média de frequência igual ou superior a catorze (14) valores, arredondados. 

Artigo 52 
(Admissão a exame) 

1. É admitido ao exame o estudante que tenha cumprido os requisitos previstos no 
programa de estudos e demais disposições regulamentares em vigor e que 
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tenha classificação de frequência igual ou superior a dez (10) valores, 
arredondados. 

2. O não cumprimento dos requisitos do número anterior implica a exclusão de 
admissão ao exame. 

Artigo 53 
(Prestação de exames) 

1. O exame é prestado perante um Júri constituído por, pelo menos, dois (2) 
docentes, sendo um Presidente e um Vogal. 

2. O Júri referido no número anterior é designado pelo Director do Curso a que o 
exame pertence. 

3. O estudante deve apresentar-se nas salas de exames, pelo menos, quinze (15) 
minutos antes do início da sua realização. 

4. Atrasos aos exames por parte de estudantes, são toleráveis até quinze (15) 
minutos depois de início, após o qual, deve ser interdito de realizar a avaliação, 
assumindo por isso as consequências daí resultantes. 

5. Não é permitida a saída da sala de exames antes do fim de realização, 
excepto por razões de força maior. 

6. Atrasos aos exames por parte do docente, são toleráveis até trinta (30) minutos 
depois da hora inicialmente marcada, após o qual, o exame deve ser adiado 
para uma data a anunciar, sem comprometer o calendário de exames. 

7. Salvo por indicação prévia, é interdito o uso de materiais, aparelhos e 
equipamentos auxiliares na sala de exames.  

8. Imediatamente após o exame, o Júri deve preencher a acta de exame. 

9. Constui-se Vogal qualquer docente chamado a colaborar na vigia do exame. 

10. Para efeitos deste artigo, na falta de um Vogal, o Director de Curso pode 
assumir tal papel. 

Artigo 54 
(Coincidência de exames) 

1. Em caso de coincidência de exames de dois anos distintos, o estudante realiza 
o exame do módulo ou disciplina em atraso, justificando a falta ao exame do 
módulo ou disciplina do ano em que se encontra, por forma a realizá-lo 
posteriormente, dentro dos prazos estipulados pelo calendário académico-
pedagógico para a realização dos exames. 

2. Para efeitos do número anterior o estudante deve requerer a realização do 
exame em falta ao Director do Curso, dentro de quarenta e oito (48) horas após 
sua realização. 
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Artigo 55 
(Aprovação no exame) 

Considera-se aprovado, no exame de um módulo, disciplina ou actividade 
curricular, o estudante cuja classificação final seja igual ou superior a dez (10) 
valores arredondados, desde que a nota de exame não seja inferior a dez (10) 
valores, não arredondados. 

Artigo 56 
(Exame de recorrência) 

1. O exame de recorrência é a possibilidade concedida ao estudante para 
realizar exames de módulos, disciplinas ou actividade curricular em que tenha 
reprovado na época normal. 

2. O estudante pode apresentar-se no exame de recorrência a qualquer número 
de módulos, disciplinas ou actividade curricular, desde que, para tal, se inscreva 
no Departamento dos Registos Académicos. 

3. O exame de recorrência é realizado sete (7) dias no mínimo e quinze (15) dias 
no máximo após os exames normais. 

4. O estudante pode submeter-se ao exame de recorrência desde que: 

1. Tenha efectuado o exame do módulo, disciplina ou actividade curricular em 
questão na época normal e não tenha obtido aprovação; 

2. Tenha faltado ao exame normal por motivo de força maior; 

3. O estudante deve, no caso da alínea anterior, requerer autorização ao 
Director do Curso, apresentando, para tal, documentos comprovativos da 
causa e do pagamento de taxa de exame de recorrência. 

5. A admissão a sala de exame de recorrência está sujeita ao pagamento de uma 
taxa a ser efectuada junto do Departamento dos Registos Académicos. 

Artigo 57 
(Exame especial) 

1. O exame especial é mais uma possibilidade concedida ao estudante para 
realizar exames de módulos, disciplinas ou actividade curricular em que tenha 
reprovado na época de recorrência. 

2. Tem direito à exame especial o estudante que não tenha sido aprovado no 
exame de recorrência de, no máximo dois (2) módulos, disciplinas ou 
actividade curricular do curso de regime modular e, no máximo duas (2) 
disciplinas ou actividade curricular do curso de regime semestral. 

3. Também tem direito ao exame especial, de no máximo, dois (2) módulos, 
disciplinas ou actividade curricular do curso de regime modular, o estudante 
que por falta de aprovação em tais módulos, disciplinas ou actividades 
curriculares esteja impedido de iniciar o Trabalho de Culminação do Curso. 
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4. No caso de curso de regime semestral, tem direito ao exame especial, de no 
máximo, duas (2) disciplinas ou actividades curriculares, o estudante que por 
falta de aprovação em tais disciplinas ou actividades curriculares esteja 
impedido de iniciar o Trabalho de Culminação do Curso. 

5. A realização de exame especial deve ser solicitado pelo estudante, junto da 
Direcção do Curso que ministra o curso, num período máximo de setenta e duas 
(72) horas depois de divulgada a pauta de exame que lhe confere tal direito. 

6. Para efeitos do número anterior a Direcção do Curso deverá emitir sua decisão 
no prazo de setenta e duas (72) horas, após a recepção do expediente. 

7. A admissão a sala de exame especial está sujeita ao pagamento de uma taxa 
a ser efectuada junto do Departamento dos Registos Académicos. 

8. Os exames especiais são realizados de acordo com o calendário académico-
pedagógico do ISPG. 

9. Do exame de especial não há recorrência. 

10. Para efeitos do presente artigo, os docentes deverão apoiar os estudantes no 
alcance das competências estabelecidas nos módulos e disciplinas antes de 
realização de exame especial. 

Artigo 58 
(Cálculo de notas) 

1. O cálculo de notas finais para o curso de regime modular é feito da seguinte 
forma: 

a) A nota final dos módulos, disciplinas ou actividade curricular obtêm-se através 
de um critério de ponderação com base em cinquenta porcento (50%) da nota 
de frequência e cinquenta porcento (50%) da nota de exame. 

b) A nota do trabalho independente é determinada através de um critério de 
ponderação com base em sessenta porcento (60%) da nota de elaboração do 
relatório e quarenta porcento (40%) da nota de apresentação e defesa.  

c) A nota final do bloco é a média aritmética das notas finais dos módulos, 
disciplinas ou actividades curriculares dentro de um bloco, incluindo o de 
trabalho independente. 

d) A nota final do ano é calculada com base no somatório da nota média final 
corrigida de cada bloco que constitui o referido ano do regime modular. 

e) A média final corrigida do bloco é o resultado do produto entre o coeficiente 
de carga horária e a média final não corrigida do bloco. 

f) A nota final do curso corresponde a nota obtida da média aritmética das notas 
finais dos anos que compõem o curso. 
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2. O cálculo de notas finais para curso de regime semestral é feito da seguinte 
forma: 

a) A avaliação final do semestre inicia com o cálculo das notas finais de disciplina 
que se obtêm através de um critério de ponderação com base em cinquenta 
porcento (50%) da nota de frequência dos módulos, disciplinas ou actividade 
curricular e, cinquenta porcento (50%) da nota de exame.  

b) A nota final do semestre é a média aritmética das notas das disciplinas que 
compõem o semestre. 

c) A nota final do ano é calculada com base no somatório da nota média final 
corrigida de cada semestre que constitui o referido ano do regime semestral. 

d) A média final corrigida do semestre é o resultado do produto entre o 
coeficiente de carga horária e a média não corrigida do semestre ou a nota 
final do semestre. 

e) A nota final do curso corresponde a nota obtida da média aritmética das notas 
finais dos anos que compõem o curso. 

3. As fórmulas de cálculo de notas estão disponíveis no Departamento dos 
Registos Académicos do ISPG e constam do Capítulo XXIII deste regulamento e 
do qual é parte integrante. 

Artigo 59 
(Arredondamentos) 

1. As notas de frequência e finais do módulo, disciplina ou actividade curricular 
devem ser arredondadas. 

2. A nota de exame não é arredondada. 

3. O arredondamento pode ser por defeito ou por excesso. 

4. O arredondamento por excesso da nota final do módulo, disciplina ou 
actividade curricular da escala real para inteira deverá obedecer a seguinte 
regra: o valor absoluto da diferença entre o valor inicial e o valor arredondado 
deverá ser igual ou inferior a zero virgula cinco (0.5), caso contrário o 
arredondamento será por defeito. 

Artigo 60 
(Melhoria de classificação) 

1. O estudante aprovado no exame normal de um determinado módulo, 
disciplina ou actividade curricular, pode ser autorizado, mediante pedido 
formalizado, a submeter-se ao exame de recorrência, com o objectivo de 
melhorar a sua classificação. 
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2. Para o referido no número anterior, o pedido deve ser dirigido ao Director do 
Curso, quarenta e oito (48) horas após a afixação dos resultados do módulo, 
disciplina ou actividade curricular. 

3. Uma vez autorizado o pedido de repetição do exame, consideram-se 
automaticamente anulados os resultados obtidos no exame anterior. 

4. Só pode ser requerida uma melhoria de nota por módulo, disciplina ou 
actividade curricular durante o período ou semestre da sua vigência. 

Artigo 61 
(Revisão das provas de exame) 

1. O estudante pode requerer à Direcção do Curso a revisão das provas de 
exame até quarenta e oito (48) horas após a afixação dos resultados. 

2. A revisão deve ser feita por um Júri nomeado pelo Director do Curso. 

3. O Júri referido no número anterior não deve integrar docentes que tenham 
efectuado a correcção inicial do exame. 

4. O resultado da revisão das provas de exame será dado a conhecer ao 
estudante num prazo máximo de oito (8) dias contados a partir da data de 
entrega do pedido. 

5. Da decisão da revisão de exames não há recurso. 

Artigo 62 
(Aprovação de ano) 

1. É aprovado num determinado ano ou nível o estudante que obtiver 
classificação final positiva em todos os módulos, disciplinas ou actividades 
curriculares do curso. 

2. Também considera-se aprovado no curso de regime modular o estudante que 
não obtenha mais de três (3) negativas nos módulos, disciplinas ou actividades 
curriculares do ano ou nível em que frequenta. 

3. No caso de curso de regime semestral, considera-se aprovado, o estudante que 
não obtenha mais de três (3) negativas nos módulos, disciplinas ou actividades 
curriculares do ano ou nível em que frequenta, independentemente de serem 
módulos ou disciplinas com precedência. 

4. Ao estudante que aprova num ano com módulos,  disciplinas ou actividades 
curriculares atrasadas, não é assegurada a compatibilidade de horário de 
frequência desses módulos, disciplinas ou actividade curricular, no ano seguinte. 
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Artigo 63 
(Precedências) 

1. Módulo, disciplina ou actividade curricular com precedência é aquele que tem 
antecedente ou depende directamente de outro módulo, disciplina ou actividade 
curricular do período, semestre ou ano anterior. 

2. O estudante só pode inscrever-se nos módulos, disciplinas ou actividades 
curriculares subsequentes, desde que tenha obtido aprovação no(s) módulo(s), 
disciplina(s) ou actividade(s) curricular(es) precedente(s). 

Artigo 64 
(Reprovação de ano) 

1. Considera-se reprovado num determinado nível ou ano o estudante que tenha 
obtido uma classificação final inferior a dez (10) valores, em mais de três (3) 
módulos, disciplinas ou actividades curriculares do curso de regime modular ou 
curso de regime semestral. 

2. O estudante que se encontre na situação descrita nos termos do número 
anterior, deve obrigatoriamente repetir o ano, não transitando por isso, para o 
nível ou ano seguinte. 

3. No caso do assinalado no número anterior, o estudante não necessita de repetir 
os demais módulos e disciplinas em que obteve classificação positiva. 

Artigo 65 
(Limite de reprovações) 

No ISPG não há limitação do número de reprovações num módulo, disciplina, 
actividade curricular ou ao longo do curso, desde que se respeite o número 
admissível para realizar inscrição no acto de renovação de matrícula. 

Artigo 66 
(Preenchimento de pautas) 

O preenchimento de pautas do ISPG deve considerar alguns aspectos relevantes 
para o alcance dos objectivos da sua produção e uniformização, tais como: 
1. Nas pautas de avaliações, incluindo as de exames, deve constar a ordem 

numérica, o código, o apelido e nomes do estudante, segundo o modelo em 
vigor no ISPG, como mostra o apêndice deste regulamento. 

2. Os nomes constantes das pautas devem estar em ordem crescente dos códigos 
dos estudantes inscritos no módulo, disciplina ou actividade curricular. 

3. Para efeitos do número anterior, no ISPG não é permitida a omissão do apelido 
e nomes dos estudantes nas pautas divulgadas bem como nas apresentadas 
ao Departamento dos Registos Académicos. 

4. O cabeçalho das pautas deve ser mantido na sua originalidade, cabendo ao 
docente preencher apenas o espaço que se lhe aplica, tais como: o cursos, o 
ano ou nível a que a pauta se aplica, período e bloco (para cursos de regime 
modular) e semestre (para cursos de regime semestral). 
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5. Nas pautas de frequências deve-se incluir nomes de todos os estudantes 
inscritos no módulo, disciplina ou actividade curricular, mesmo que para isto 
implique aumento de páginas ao modelo em apêndice. 

6. Os nomes ou abreviaturas das avaliações parciais, referidas no modelo de 
pautas podem ser alteradas para especificar a forma ou tipo de avaliação em 
referência na pauta. 

7. Todas as pautas devem ter uma observação que deve conter informação de 
juízo, de acordo com as notas médias do estudante e deve ser escrita por 
extenso e completo. 

8. O número e nomes de estudantes a constar nas pautas de frequência, de 
exame normal, de exame de recorrência e exame especial deve ser o mesmo, 
contudo, deve-se actualizar a situação que alterar com o tempo, à medida 
que outras avaliações são realizadas, até que se produza a última pauta do 
módulo, disciplina ou actividade curricular. 

9. Nas pautas de frequência a observação deve usar os termos admitido, para 
estudante que satisfaz requisitos para tal definidos e, excluido, no caso 
contrário.     

10. Nas pautas de exame normal, deve usar na observação os termos aprovado ou  
recorrência (aplicável aos que não alcançaram aprovação). 

11. Nas pautas de exame de recorrência, deve constar nas observações apenas 
um dentre os termos aprovado ou reprovado, e não o termo especial. 

12. Nas pautas de exame especial, deve constar nas observações apenas um 
dentre os termos aprovado ou reprovado. 

13. Nas pautas de exames, não é apresentada a nota de frequência e nem a nota 
final aos estudantes excluidos aos exames, mas deve constar a observação de 
reprovado e não de excluido. 

14. Na pauta de exame especial do módulo, disciplina ou actividade curricular, 
não deve constar para os estudantes reprovados noutros exames, as notas de 
frequência e nem notas de exames, mas deve constar na observação o termo 
reprovado.  

15. A última pauta a entregar pelo docente é a pauta final do módulo ou 
disciplina. 

16. Em cada pauta produzida o docente deve preencher a tabela de 
aproveitamento académico-pedagógico, para afacilitar o apuramento 
períodico desta informação por parte dos Registos Académicos. 



 

37 
 

17. Para facilitar a gestão e seguimento de dados usados na produção de 
declarações e certificados dos estudantes, as pautas terão um código de 
identificação. 

Artigo 67 
(Arquivo dos resultados e material das avaliações) 

1. Os resultados das avaliações devem ser divulgados no prazo máximo de dez 
(10) dias úteis após a sua realização. 

2. A acta e a pauta de exame são os únicos documentos fidedignos para efeitos 
de Registo Académico. 

3. As pautas de frequência e finais do módulo, disciplina ou actividade curricular 
são assinadas pelo docente responsável, Director do Curso onde o módulo, 
disciplina ou actividade curricular se insere em termos de especialização e, 
visadas pelo Director dos Serviços Estudantís e Registo Académico da Divisão 
segundo o modelo de pautas em vigor no ISPG. 

4. O arquivo dos resultados de frequência e dos exames é feito na Direcção do 
Curso, Divisão e na Direcção dos Serviços Estudantís e Registo Académico da 
Divisão, a partir do preenchimento de um mapa global de avaliação de cada 
turma, a ser preenchido pelo docente responsável de ano. 

5. O não cumprimento de prazos na entrega de pautas finais ou de exames são 
da inteira responsabilidade do docente do módulo, disciplina ou actividade 
curricular. 

6. Para efeitos do disposto no número anterior, a Direcção dos Serviços Estudantís 
e Registo Académico da Divisão em coordenação com a Direcção do Curso, 
poderão atribuir notas administrativas aos estudantes visados, sem prejuízo de 
instauração de um processo disciplinar ao docente visado. 

7. As notas finais administrativas a atribuir aos estudantes serão igual a nota de 
frequência, se a Direcção dos Serviços Estudantís e Registo Académico da 
Divisão ou a Direcção do Curso tiver recebido apenas a pauta de frequência e 
nenhuma das pautas finais do módulo, disciplina ou actividade curricular. 

8. As notas finais administrativas a atribuir aos estudantes serão igual a média 
aritmética das notas finais dos restantes módulos, disciplinas ou actividade 
curricular que compõem o bloco ou semestre em causa, se a Direcção dos 
Serviços Estudantís e Registo Académico da Divisão ou a Direcção do Curso 
não tiver recebido as pautas de frequência de um módulo, disciplina ou 
actividade curricular. 

9. Os estudantes que incorrerem o risco de serem lesados pelo disposto no número 
anterior, a nota administrativa a atribuir será igual a dez (10) valores. 
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10. O tempo máximo tolerável para a recepção de pautas, antes de 
implementação do previsto no número anterior, após notificado o docente pelo 
atraso, é de quinze (15) dias para além do tempo regulamentar.   

11. A pauta administrativa deve ser visada pelo Director Geral, sob proposta da 
Direcção dos Serviços Estudantís e Registo Académico da Divisão.  

12. Para além das pautas e actas de avaliação, todo o material usado para 
realização de avaliações, especificamente,  os testes escritos, relatórios escritos, 
posters, diagramas, e entre outro material relevante, deverão ser arquivados no 
Departamento dos Registos Académicos da Divisão. 

13. No acto de entrega do material de avaliação, referido no número anterior, o 
docente deve preencher uma ficha que notifica e confirma o acto. 

14. A entrega do material de avaliação de avaliação deve ser feito, quinze (15) 
dias depois de terminada a realização da última avaliação terminal do módulo, 
disciplina ou actividade curricular.  

Artigo 68 
(Admissão ao Trabalho de Culminação de Curso) 

1. A admissão aos Trabalhos de Culminação de Curso, no 4º nível dos cursos 
ministrados no ISPG depende, regra geral, da conclusão de todos módulos, 
disciplinas e actividades curriculares deste precedentes. 

2. Os Trabalhos de Culminação de Curso cuja natureza permita o início de sua 
realização ao mesmo tempo que se frequenta a um(a) ou mais módulos e/ou 
disciplinas carecem de aprovação pela Direcção dos Serviços Estudantís e 
Registo Académico da Divisão. 

Artigo 69 
(Conclusão do curso) 

1. Considera-se aprovado no curso o estudante com classificações positivas em 
todos módulos, disciplinas ou actividades curriculares e no Trabalho de 
Culminação do Curso (Monografias, Estágio Académico, Projecto de 
Incubação ou Simulação Empresarial). 

2. Os Trabalhos de Culminação do Curso devem ser apresentados e defendidos 
no período máximo de dois anos, após a conclusão dos módulos, disciplinas ou 
actividades curriculares. 

3. O não cumprimento do disposto no número anterior implica a repetição de 
frequência do período ou semestre responsável pela preparação do protocolo 
de trabalho de culminação de curso. 

4. Para efeitos do número anterior, os estudantes cujos cursos tiverem um novo 
plano curricular diferente do de sua formação, deverão frequentar os módulos, 
disciplinas ou actividades curriculares sem equivalências neste. 
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Artigo 70 
(Exame de Estado ou de Conclusão do Curso) 

1. Sempre que se justificar o ISPG poderá permitir que os estudantes finalistas dos 
cursos por sí ministrados concluam o curso através da realização de um Exame 
de Estado ou de Conclusão de Curso; 

2. O Exame de Estado ou de Conclusão de Curso deve ser aprovado pelos órgãos 
de tomada de decisão interna do ISPG, para cada momento de realização, e 
publicado em Despacho do Director Geral, sem prejuízo de indicar os princípios, 
normas e regras para sua realização e avaliação; 

3. Consideram-se motivos suficientes para a realização de Exame de Estado ou de 
Conclusão de Curso no ISPG,  quando num determinado ano lectivo observar-
se dificuldades de vária índole, impeditórias e/ou retardatórias do processo de 
graduação de estudantes, através de mecanismos normais especificados nos 
planos curriculares de cada curso. 

Artigo 71 
(Planos Analíticos) 

1. Todos os módulos e disciplinas devem ter um plano analítico, que resulte da 
incorporação das matérias constantes dos planos temáticos plasmados nos 
Planos Curriculares de cada curso. 

2. Para efeitos do número anterior, o docente deverá preparar seu plano analítico, 
apresentar e, se possível discutí-lo, com colegas que leccionam áreas similares, 
relacionadas ou afins. 

3. Uma vez uniformizado, consolidado e, possivelmente, aprimorado o plano 
analítico deve ser apresentado em sessão específica de discussão de planos 
analíticos, dentro dos cursos ou Direcção dos Serviços Estudantís e Registo 
Académico da Divisão em que o curso faz parte. 

4.  Em cada ano lectivo, a Direcção dos Serviços Estudantís e Registo Académico 
da Divisão divulgará calendário de discussão de planos analíticos. 
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CAPITULO VIII. DAS GENERALIDADES SOBRE OS ESTÁGIOS 
Artigo 72 
(Tipos) 

1. No ISPG são realizados três grupos ou tipos de estágios, de acordo com os 
planos curriculares dos cursos ministrados, a saber: 

a) Estágio Geral (I e II); 

b) Estágio (I, II e outros); 

c) Estágio Académico. 

Artigo 73 
(Definição) 

O estágio é disciplina de carácter prático que permite a inserção do estudante do 
ISPG nas actividades profissionais relactivas a sua formação, sendo tais actividades 
realizadas em espaços dentro do ISPG e/ou em locais pertencentes a diferentes 
entidades, quer sejam parceiras ou não do ISPG. 

Artigo 74 
(Realização) 

1. Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, o estágio pode ser realizado em 
qualquer ponto do país, desde que seja, no entanto, sob a responsabilidade e 
coordenação do ISPG. 

2. A participação em estágio é de caráter obrigatório e dura entre seis (6) a 
quarenta e duas (42) semanas. 

3. O estágio deverá ser realizado numa única entidade concedente, salvo em 
casos excepcionais, que sejam de conhecimento da Comissão de Estágio. 

Artigo 75 
(Objectivos) 

Os objectivos de estágio variam de acordo com a natureza e o tipo, como 
apresentados nos próximos capítulos do presente regulamento. 

Artigo 76 
(Coordenação) 

1. A coordenação e gestão do estágio é feita por uma comissão, designada por  
Comissão do Estágio. 

2. O acompanhamento e monitoria directa dos estagiários é da inteira 
responsabilidade da Comissão do Estágio. 

3. Para cada estagiário deve haver um tutor, preferencialmente da área de 
formação do estagiário e/ou da entidade concedente.  

4. O tutor na entidade concedente deve ser um profissional de nível superior ou 
técnico de reconhecido mérito no ramo, com no mínimo três (3) anos de 
trabalho no sector. 
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Artigo 77 
(Requisitos) 

Os requisitos de estágio depende da natureza e do tipo, como apresentados nos 
próximos capítulos. 

Artigo 78 
(Responsabilidades do ISPG no estágio) 

O ISPG tem a responsabilidade de coodenar o processo de planificação, 
contactar as entidades concedentes do estágio, acompanhar, monitorar e 
acessorar todo o processo de estágio. 
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CAPITULO IX. DO ESTÁGIO GERAL 
Artigo 79 

(Definição) 
Os estágios gerais I e II são módulos de carácter prático cujas actividades 
curriculares inserem-se num determinado bloco e visam garantir a prática dos 
conteúdos teóricos em campos de práticas, experimentação, demonstração e na 
Farma do ISPG. 

Artigo 80 
(Áreas de estágio) 

Os estágios gerais I e II visam a planificação, execução, monitoria e conclusão de 
um plano de produção e gestão, dependendo da natureza do curso. 

Artigo 81 
(Realização) 

1. Estágios gerais I e II são disciplinas que permitem a inserção do estudante do 
ISPG nas actividades profissionais relactivas a sua formação, sendo tais 
actividades realizadas em espaços do ISPG ou a sí associados. 

2. A participação em estágios gerais I e II é de caráter obrigatório e dura até 
quarenta e duas (42) semanas, de acordo com o plano do curso. 

3. O estágio geral I proporciona ao estudante a oportunidade de produzir e gerir 
sistemas, de acordo com a natureza do curso em frequência. 

4. No estágio geral II os estudantes consolidam os aspectos relevantes do estágio I 
e acompanham actividades de estágio I através de tutoramento de um 
número de estudantes.   

Artigo 82 
(Objectivos) 

Os estágios gerais I e II deverão proporcionar ao estagiário a realidade de 
situações profissionais relativas à área da sua formação, bem como: 

1. Participação em situações reais de trabalho; 
2. Aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso;  
3. Aperfeiçoamento e complemento do ensino e da aprendizagem; 
4. Actividades de aprendizagem social, profissional e cultural; 
5. Exercício de atitude de trabalho sistemático.  

 
Artigo 83 

(Coordenação) 
1. A coordenação e gestão dos estágios gerais I e II são feitas por um docente 

responsável, especificamente orientado para o efeito. 

2. Sem prejuízo do número anterior, docentes de módulos especializados podem 
acompanhar, colaborar, avaliar e intervir sobre aspectos específicos de seu 
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interesse ou ligados ao módulo, disciplina ou actividade curricular que lecciona 
no ISPG.  

3. Este estágio pode, sempre que se justificar, servir para produzir diferentes 
culturas, realizar trabalhos de investigação e testar técnicas e tecnologias de 
diferentes ramos relevantes ao ISPG. 

4. O tutor do estudante no ISPG tem o dever de acompanhar as actividade de 
seus tutorandos no âmbito de realização de actividade de estágios gerais I e II.  

Artigo 84 
(Requisitos) 

1. Tem direito de frequentar o estágio geral I, para além dos repetentes, todo o 
estudante recém admitido ao ISPG, inscritos nos cursos cujos planos curriculares 
exigem tais competências.  

2. Ao estágio geral II podem frequentar todos os estudantes aprovados no estágio 
geral I e os repetentes. 

Artigo 85 
(Logísticas) 

Compete ao ISPG, dentre outras, garantir de forma integral a: 
1. Existência atempada e em quantidade e qualidade necessários de todos os 

meios logísticos incluindo insumos, materiais e equipamentos que permitam a 
realização dos estágios gerais I e II. 

2. Coordenação do processo de planificação, execução e monitoria de todo o 
processo de realização de estágios gerais I e II. 

Artigo 86 
(Docente de Estágio Geral) 

O docente de estágios gerais I e II do ISPG tem, dentre outros, o mandato de: 

1. Submeter a Direcção dos Serviços Estudantís e Registo Académico um plano 
de actividades de Estágio Geral I, para o ano lectivo seguinte, até finais dos 
mês de Outubro de cada ano; 

2. Coordenar e organizar as actividades inerentes ao desenvolvimento do 
estágio. 

3. Coordenar de forma responsável, atempada e permanente o 
desenvolvimento das actividades do estágio, bem como responder com 
eficiência as solicitações dos estagiários. 

4. Estabelecer contactos com órgãos internos do ISPG responsáveis pela 
garantia de meios logísticos para efectivação do estágio. 

5. Providenciar e manter actualizado o cadastro de cada estudante no âmbito 
de estágio. 
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6. Atribuir talhão ou parcela para produção e/ou de gestão de recursos 
naturais. 

7. Manter contacto com os tutores do ISPG, visando dinamizar o processo do 
estágio. 

8. Elaborar planos de actividades do estágio. 

9. Coordenar e criar condições para o cumprimento de planos de actividades 
dos estágios. 

10. Elaborar e publicar o cronograma de avaliações previstas, incluindo o 
caderno de campo. 

11. Avaliar de forma contínua e não só, a todos os estudantes estagiários. 

12. Publicar os resultados do estágio e encaminhá-los à Direcção dos Serviços 
Estudantís e Registo Académico da Divisão. 

13. Apresentar relatórios trimestrais de estágio a serem submetidos a Direcção 
dos Serviços Estudantís e Registo Académico da Divisão.  

Artigo 87 
(Tutor) 

1. O tutor do estudante frequentando os estágios geral I e II tem, dentre outros, o 
papel de: 

a) Acompanhar e avaliar o desempenho do estagiário em visitas programadas 
ao local do estágio, segundo o plano de trabalho pré-concebido. 

b) No decurso do estágio, visitar o seu tutorando em todas as fases de 
realização  de actividades e verificar o preenchimento de caderno de 
campo do estudante. 

c) O tutor deverá, durante o preenchimento de caderno de campo, fazer 
anotações sobre aspectos que observou e/ou recomendou. 

d) Avaliar as condições decorrentes da realização do estágio. 

e) Manter o docente responsável pelo estágio informado sobre o desenrolar 
das actividades de estágio e partilhar os resultados da sua avaliação. 

f) Encaminhar fichas de avaliação devidamente preenchidas e assinadas, ao 
docente responsável, segundo o modelo apresentado no Apêndice do 
presente regulamento do qual faz parte integrante. 

g) Orientar e apoiar o estagiário no preenchimento de caderno de campo. 
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h) Para efeitos do presente artigo, são elegíveis a tutor, todos os docentes do 
ISPG directamente relacionados ao ramo de estágio. 

i) Em caso de falta ou indisponiblidade de docentes do ramo, são aceites 
docentes de outros ramos, desde que sejam apoiados no exercício de suas 
tarefas. 

Artigo 88 
(Avaliação do Estágio Geral) 

1. A avaliação do estágio, compreende o protocolo de estágio, a realização de 
actividades relevantes a produção, o rendimento obtido e a entrega do 
caderno de campo preenchido. 

2. O protocolo de estágio planifica as actividades a serem executadas em 
coordenação com o docente responsável e, se necessário, com o tutor, onde 
constam as fases e actividades inerentes a produção e/ou gestão de recursos 
naturais desde a fase inicial até a final. 

3. O rendimento, constitui-se numa componente essencial de avaliação, 
tomando-se como referência de avaliação, o rendimento potencial por 
hectare ou outra unidade, que é comparado com o rendimento real. 

4. Caderno de campo, constitui-se numa fonte de registo e acompanhamento 
documental de todas a fases, constatações, aplicações de medidas 
correctivas e detalhes relevantes inerentes ao processo de produção e de 
gestão de recursos naturais. 

5. O caderno de campo pode, entre outros, incluir datas de realizações de 
actividades respeitantes a cada fase do estágio.  

6. O caderno de campo deve ser preenchido manualmente com caneta de tinta 
preta ou azul em letras bem legíveis e com informação clara.  

7. A garantia de qualidade, clareza e nitidez dos conteúdos do caderno de 
campo são da inteira responsabilidade do estudante. 

8. No fim de cada bloco, onde se insere os estágios gerais I e II, deve ser 
apresentada uma pauta de frequência sobre a avaliação dos estudantes, 
independentemente do fim do processo de produção e/ou gestão.  

9. Uma vez terminado o estágio deve-se apresentar a pauta final do bloco. 

10. De acordo com as particularidades de cada bloco, a nota final de estágios 
gerais I ou II obtêm-se a partir dos seguintes pesos percentuais: 

a) Protocolo de estágio: vinte porcento (20%); 
b) Realização de actividades relevantes a produção: vinte e cinco porcento 

(25%); 
c) Rendimento obtido: vinte e cinco porcento (25%); 
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d) Caderno de campo correctamente preenchido: trinta porcento 30%. 
11. Para a averiguação do plasmado nas alíneas b e c do número anterior, é 

imprescindível a entrega do protocolo de estágio, referido em a do referido 
número.  

12.  O incumprimento e observância de maus resultados nos items plasmados nas 
alíneas b e c do número 10 deste artigo pode merecer atenuação, se 
justificado e provado que a responsabilidade não recai ao estudante. 

13. O estagiário deve entregar o caderno de campo num prazo de até dez (10) 
dias após o fim do processo de produção no âmbito dos estágios. 

14. Para efeitos dos estágios gerais I e II o estudante reprova se tiver nota final 
abaixo de dez (10) valores após somados os items constantes do número 10 do 
presente artigo. 

Artigo 89 
(Direitos do estudante estagiário) 

Para além doutros previstos neste regulamento e no Regulamento Geral Interno do 
ISPG, são direitos do estudante estagiário do ISPG: 

a) Dispor de elementos necessários para a planificação e execução de suas 
actividades, dentro das possibilidades científicas, técnicas e financeiras do 
ISPG; 

b) Receber orientação necessária para realizar as actividades do estágio geral 
dentro da opção escolhida; 

c) Ser informado sobre a programação das actividades a serem desenvolvidas 
no estágio; 

d) Apresentar propostas ou sugestões que possam contribuir para o 
aperfeiçoamento das actividades de estágio geral no ISPG. 

Artigo 90 
(Deveres do estudante do Estágio Geral) 

Para além doutros, previstos neste regulamento e no Regulamento Geral Interno do 
ISPG, são deveres do estudante estagiário do ISPG: 

a) Cumprir e contribuir para o cumprimento do presente regulamento em todos 
os níveis, cursos e órgãos em funcionamento no ISPG; 

b) Elaborar e apresentar o protocolo de estágio geral segundo o modelo 
EMART (E=Específico, M= Mensurável, A=Aceitável, R=Realístico e 
T=comprometido com o tempo); 

c) Manter contacto constante com seus tutores; 
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d) Zelar pelas instalações, equipamentos e materiais por ele utilizados durante o 
desenvolvimento do estágio geral; 

e) Realizar todas as actividades constantes do protocolo de estágio e efectuar 
alterações dos mesmos em concordância com o docente responsável e, se 
possível com tutores; 

f) Apresentar para verificação e comercializar o rendimento de produção; 

g) Preencher e apresentar ao docente responsável de estágio o caderno de 
campo segundo o modelo em apêndice no Capítulo XXIII deste 
regulamento, do qual é parte integrante. 

Artigo 91 
(Interrupção de Estágio Geral) 

1. O ISPG poderá interromper a frequência de estágio gerais I e II ao estudante 
que, sem preencher os requisitos, tenha iniciado com as respectivas 
actividades. 

2. O ISPG também considerará interrompido os estágios gerais I e II caso o 
estagiário deixe de cumprir qualquer disposição do presente regulamento, em 
particular no que se refere aos prazos estabelecidos neste instrumento. 

3. Ao estudante que encontrar-se na situação dos nos. anteriores, é reprovado do 
estágio e poderá repetir no ano seguinte. 

Parágrafo único: Caberá ao docente de estágios gerais I e II a decisão prevista no 
artigo anterior, com conhecimento dos tutores de estágio. 
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CAPITULO X. DO ESTÁGIO I, II E OUTROS 
Artigo 92 

 (Definição) 
O estágio é uma disciplina de carácter prático que permite a inserção do 
estudante do ISPG nas actividades profissionais relactivas a sua formação, sendo 
tais actividades realizadas na Farma do ISPG ou de entidades concedentes. Este 
estágio proporciona aos estudantes do ISPG oportunidade experiencial em 
empresas ligadas a produção, prestação de serviços e áreas afins. 

Artigo 93 
(Realização) 

1. Os estágios (I, II e outros) realizam-se em entidades concedentes que 
desenvolvem actividades relacionadas com as áreas de formação do ISPG e 
que disponham de equipa técnica em condições de proporcionar experiência 
e aperfeiçoamento técnico-cientifíco ao estagiário. 

2. Os estágios (I, II e outros) podem também decorrer nos campos de prática e 
demonstração do ISPG e, se possível, na sua Farma. 

3. Sem prejuizo do disposto no número anterior, os estágios (I, II e outros) podem 
ser realizados em qualquer ponto do país ou no estrangeiro, desde que seja, no 
entanto, sob a responsabilidade e coordenação do ISPG. 

4. Para realização dos estágios (I, II e outros) é necessário a existência de um 
acordo ou compromisso entre a entidade concedente do estágio e o ISPG. 

5. A participação em estágios (I, II e outros) é de caráter obrigatório e dura entre 6 
a 20 semanas. 

6. Os estágios (I, II e outros) deverão ser realizados numa única entidade 
concedente, salvo casos excepcionais, que sejam de conhecimento da 
comissão de estágios (I, II e outros) do ISPG. 

Artigo 94 
(Objectivos) 

Os estágios (I, II e outros) deverão proporcionar ao estagiário a realidade de 
situações profissionais relativas à área da sua formação, bem como: 

1. Preparar o estagiário para o pleno exercício profissional, através de: 

a) Participação em situações reais de trabalho; 
b) Aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso;  
c) Aperfeiçoamento e complemento do ensino e da aprendizagem; 
d) Actividades de aprendizagem social, profissional e cultural; 
e) Exercício de atitude de trabalho sistemático.  

2. Facilitar o entrosamento do estagiário com o mercado de trabalho; 
3. Permitir avaliar suas possibilidades em termos de realização profissional; 
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4. Oferecer oportunidade de consolidar e aperfeiçoar técnicas, tecnologias e os 
conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso. 

Artigo 95 
(Coordenação) 

1. A coordenação e gestão dos estágios (I, II e outros) é feita por uma comissão, 
designada por  Comissão de Estágio. 

2. O acompanhamento e monitoria directa dos estagiários é da inteira 
responsabilidade dos tutores no ISPG e na entidade concedente. 

3. Para cada estagiário deve haver um tutor, preferencialmente da área de 
formação do estagiário e/ou da entidade concedente.  

4. O tutor na entidade concedente deve ser um profissional de nível superior ou 
técnico de reconhecido mérito no ramo, com pelos menos três (3) anos de 
experiência no sector. 

Artigo 96 
(Requisitos) 

1. Tem direito de frequentar o estágio I todo o estudante que se encontre a 
frequentar o 2º nível dos cursos onde este se insere, em situação académico-
pedagógica regularizada e os repetentes. 

2. Tem direito de frequentar o estágio (II e outros) todo o estudante que se 
encontre a frequentar o 3º nível onde este se insere, em situação académico-
pedagógica regularizada e os repetentes. 

3. Para efeitos deste artigo, considera-se estudante em situação regular aquele 
que não se encontra com mensalidades, módulos, disciplinas ou actividades 
curriculares atrasados.  

4. Não é permitida a frequência de estágio em condições de adiantamento ou 
antecipação.  

Artigo 97 
(Elegibilidade de entidades concedentes para o Estágio (I, II e outros)) 

1. São elegíveis para estágio (I, II e outros) entidades concedentes que se 
caracterizem por: 
a) Ser do ramo directa ou indirectamente relacionado a área(s) prioritárias do 

curso do ISPG, seja de capital privado, estatal ou misto; 
b) Ser do sector primário (produção) e/ou secundário (processamento) e 

terciário (prestação de serviços); 
c) Ser média ou grande empresa, segundo a classificação em vigor no País 

para o ramo; 
d) Estar legalmente registada para o exercício da suas atribuições; 
e) Fazer uso aceitável (para o tipo e tamanho da empresa) de tecnologias 

recomendadas; 
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f) Possuir pelo menos um (1) técnico superior ou de reconhecido mérito 
profissional ou com pelo menos três (3) anos de experiência no sector de 
estágio; 

g) Situar-se num local com facilidades para acomodação e/ou ser capaz de 
apoiar com acomodação, em caso de estar longe dos locais que fornecem 
estes serviços; 

h) Ser acessível via terrestre e possuir condições de telecomunicação; 
i) Estar aberta a receber estudantes para o estágio. 

2. Cabe a Comissão de Estágio avaliar as condições de entidades propostas pelos 
estudantes e aceitá-las em conformidade com o disposto no presente artigo e 
objectivos de estágio. 

 
Artigo 98 

(Responsabilidades do ISPG no Estágio (I, II e outros)) 
São responsabilidades do ISPG no Estágio I, II e outro(s), coodenar o processo de 
planificação, contacto às entidades concedentes do estágio e segurar os 
estudantes, bem como monitorar e acessorar o processo de estágio. 

 
Artigo 99 

(Comissão de Estágio) 
A Comissão de Estágio do ISPG, para efeitos dos estágios (I, II e outros) tem, dentre 
outros, o mandato de: 
1. Coordenar e organizar as actividades inerentes ao desenvolvimento de estágio. 

2. Coordenar de forma responsável, atempada e permanente o desenvolvimento 
das actividades do estágio, bem como responder com eficiência as 
solicitações dos estagiários e entidades concedentes. 

3. Estabelecer contatos com entidades concedentes de estágio. 

4. Informar aos estudantes, as empresas, unidades de produção ou instituições 
concedentes sobre a disponibilidade de número de vagas. 

5. Providenciar e manter actualizado o cadastro das empresa, unidade de 
produção ou instituições concedentes de estágio. 

6. Encaminhar o estagiário para a entidade concedente com a devida 
documentação e segurança. 

7. Acompanhar o programa de estágio de cada estagiário e manter contacto 
com os tutores do ISPG, visando dinamizar o processo do estágio. 

8. Elaborar planos de actividades do estágio. 

9. Coordenar e criar condições para o cumprimento de planos de actividades dos 
estágios. 
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10. Aplicar critérios para selecção de estagiários e empresas, unidade de produção 
ou instituições de estágio, baseando-se nos regulamentos e normas em vigor no 
ISPG. 

11. Cadastrar os estagiários e criar uma base de dados sobre nomes dos estagiários 
e respectivas empresas de realização. 

12. Conceber portifólios de cada estudante onde todos os detalhes do estágio, 
desde início até o fim, são guardados. 

13. Elaborar e publicar o cronograma para cumprimento das avaliações previstas. 

14. Formar Júris para a apresentação e defesa dos relatórios de estágio. 

15. Publicar os resultados do estágio e encaminhá-los à Direcção dos Serviços 
Estudantís e de Registo Académico.  

16. Arquivar todos os relatórios apresentados e defendidos pelos estudantes, no 
âmbito do processo de estágio (I, II e outros). 

17. Apresentar a Direcção dos Serviços Estudantís e de Registo Académico 
relatórios de actividades de estágio antes, durante e depois de realização. 

18. Realocar estudantes que tenham a sua segurança, integridade e saúde em 
risco numa entidade concedente de estágio, observando prazos e condições.  

Artigo 100 
(Tutor no ISPG) 

O tutor de estágio, para efeitos dos estágios I, II e outros do ISPG tem, dentre outros, 
o papel de: 

1. Homologar o plano de trabalho e cronograma de actividades do seu tutorando 
e ficar com uma cópia dessa versão, que deve ser guardada no portifólio do 
estudante. 

2. Acompanhar e avaliar o desempenho do estagiário em visitas programadas ao 
local de estágio, produzindo relatórios a entregar a Comissão de Estágio, sem 
prejuízo de constar no portifólio. 

3. No decurso do estágio, visitar o seu tutorando no minímo quatro (4) vezes e, se 
necessário realizar chamadas telefónicas de rotina. 

4. Manter a Comissão do Estágio informada sobre o desenrolar das actividades de 
estágio numa periodicidade quinzenal, através de apresentação de relatórios 
que deve incluir conteúdos das chamadas telefónicas de rotinas feitas. 

5. Avaliar as condições decorrentes de realização do estágio, devendo proceder 
a assinatura do caderno de campo, durante as visitas. 
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6. Encaminhar as fichas de avaliação individuais de notas devidamente 
preenchidas e assinadas, à Comissão de Estágio, após a realização do estágio. 

7. Orientar e apoiar o estagiário na elaboração do relatório do estágio. 

8. Para efeitos do presente artigo, são elegíveis a tutor, todos os docentes do ISPG 
directamente relacionados ao ramo em estágio. 

9. Em caso de falta ou indisponiblidade de docentes do ramo, são aceites 
docentes de outros ramos, desde que sejam apoiados para o exercício 
condigno de suas tarefas. 

Artigo 101 
(Tutor na entidade concedente) 

O tutor de estágio na entidade concedente tem, dentre outros, o papel de: 

1. Orientar e apoiar o estagiário na realização das actividades planificadas. 

2. Acompanhar e avaliar o desempenho do estagiário diáriamente. 

3. Manter o tutor do ISPG e/ou a Comissão do Estágio informado(s) sobre o 
desenvolvimento das actividades do estágio na entidade concedente. 

4. Encaminhar as fichas de avaliação individuais com notas devidamente 
preenchidas e assinadas ao tutor do ISPG, após a realização do estágio. 

Artigo 102 
(Avaliação dos Estágios (I, II e outros)) 

1. A avaliação dos estágios (I, II e outros), compreende três (3) fases, 
nomeadamente o pré-estágio, estágio e o pós-estágio.  

2. O pré-estágio consiste na identificação das empresas, unidades de produção 
ou instituições e a respectiva negociação pelos estudantes e termina com a 
reunião de orientação para o estágio. 

3. O estágio começa no momento de apresentação dos estagiários nas 
empresas, unidades de produção ou instituições e termina com o fim das 
actividades do estágio no entidade concedente.   

4. O pós-estágio vai desde o final do estágio à apresentação e defesa do relatório 
de estágio. 

5. A cada uma das fases é atribuido um peso percentual dentro de uma escala 
de zero (0) a cem (100) que serve para avaliar o grau de comprometimento e 
auto-promoção do estudante na busca de local e condições para o estágio e, 
obedece ao seguinte: 

a) Pré-estágio - tem o peso de dez porcento (10%) e compreende o 
preenchimento da ficha de avaliação preliminar do Estágio (I, II e outros) 
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apresentada no apêndice deste regulamento do qual é parte 
integrante; 

b) Estágio - tem cinquenta porcento (50%) de peso e compreende a 
avaliação do tutor na entidade concedente do estágio sobre o grau de 
comprometimento do estagiário, sua dedicação, pontualidade, 
cumprimento das metas definidas e a relação laboral, através do 
preenchimento da ficha de avaliação pelo tutor na entidade 
concedente, apresentada no apêndice oito (8) do Capítulo XXIII deste 
regulamento do qual é parte integrante. A avaliação do tutor tem peso 
de trinta e cinco porcento (35%) e o tutor no ISPG tem quinze porcento 
(15%) de peso na nota final de estágio; 

c) Pós-estágio - com peso de quarenta porcento (40%) que são assim 
distribuidos: 

i. Caderno de campo - conta para dez porcento (10%); 

ii. Relatório escrito - conta para vinte porcento (20%). 

iii. Apresentação e Defesa do Relatório – dez porcento (10%). 

6. O estudante deve ser capaz de negociar com a empresa, unidade de 
produção ou instituições de estágio um plano de aprendizagem contendo as 
actividades a serem executadas em coordenação com a Comissão de Estágio. 

7. O estudante deve, durante o decurso do estágio, registar o seu dia-a-dia num 
caderno de campo que servirá de apoio para documentação final do estágio, 
através de um relatório. 

8. O caderno de campo pode, entre outros, incluir datas de realizações de 
actividades relevantes ao curso em estágio.  

9. O caderno de campo deve ser preenchido manualmente com caneta de tinta 
preta ou azul em letras bem legíveis e com informação clara.  

10. A garantia de qualidade, clareza e nitidez dos conteúdos do caderno de 
campo são da inteira responsabilidade do estudante. 

11. O estagiário deve entregar o caderno de campo e o relatório de estágio num 
prazo de até dez (10) dias após o fim do estágio. 

Artigo 103 
(Direitos do estudante do Estágio (I, II e outros)) 

Para além doutros previstos neste regulamento e no Regulamento Geral Interno do 
ISPG, são direitos do estudante estagiário do ISPG: 

a) Dispor de elementos necessários para a planificação e execução de suas 
actividades, dentro das possibilidades científicas, técnicas e financeiras do 
ISPG; 
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b) Receber orientação necessária para realizar as actividades do estágio 
dentro da opção escolhida; 

c) Ser informado sobre a programação das actividades a serem desenvolvidas 
no estágio; 

d) Apresentar propostas ou sugestões que possam contribuir para o 
aperfeiçoamento das actividades de estágio no ISPG. 

e) Ser alocado a outra entidade concedente, sempre que a sua segurança, 
integridade e saúde for posta em causa. 

Artigo 104 
(Deveres do estudante do Estágio (I, II e outros)) 

Para além doutros previstos neste regulamento e no Regulamento Geral Interno do 
ISPG, são deveres do estudante estagiário do ISPG: 

a) Cumprir e contribuir para o cumprimento do presente regulamento em todos 
os níveis, cursos e órgãos em funcionamento no ISPG; 

b) Consultar os critérios de elegibilidade de uma entidade concedente; 

c) Participar da elaboração do plano estágio segundo modelo EMART 
(E=Específico, M= Mensurável, A=Aceitável, R=Realístico e T=comprometido 
com o tempo); 

d) Apresentar cartas de aceitação e o plano de estágio à Comissão de 
Estágio; 

e) Manter contacto constante com os tutores do estágio, comunicando e 
justificando com antecedencia mínima de setenta e duas (72) horas, sobre 
sua eventual ausência nas actividades do estágio; 

f) Zelar pelas instalações, equipamentos e materiais por ele utilizados durante o 
desenvolvimento do estágio; 

g) Respeitar a hierarquia funcional da empresa, unidade de produção ou 
instituições concedentes de estágio, obedecendo as ordens de serviço e 
exigências do local da actuação; 

h) Manter elevado padrão de comportamento e de relações humanas, 
relacionados com as actividades a serem desenvolvidas, mantendo uma 
postura profissional;  

i) Cumprir o horário estabelecido bem como os regulamentos e normas da 
entidade concedente; 

j) Manter em sigilo profissional qualquer informação confidêncial que se tome 
conhecimento durante o estágio e a ele relacionado; 
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k) Beneficiar de seguros contra acidentes pessoais, o que deverá constar na 
carta de aceitação; 

l) Fornecer caderno de campo e relatório final do estágio, que pode ser do 
conhecimento da entidade concedente de estágio. 

Artigo 105 
(Interrupção de Estágio (I, II e outros)) 

1. O ISPG poderá interromper a frequência de estágios (I, II e outros) ao estudante 
que, sem preencher os requisitos, tenha iniciado com as respectivas 
actividades. 

2. O ISPG também considerará interrompido o estágios (I, II e outros), caso o 
estagiário deixe de cumprir qualquer disposição do presente regulamento, em 
particular no que se refere aos prazos estabelecidos neste instrumento. 

3. Ao estudante que encontrar-se na situação dos nos. anteriores, é reprovado do 
estágio e poderá repetir no ano seguinte.  

Parágrafo único: Caberá a Comissão de Estágio a decisão prevista no artigo 
anterior, com o conhecimento dos tutores. 



 

56 
 

CAPITULO XI. DOS TRABALHOS DE CULMINAÇÃO DO CURSO 
Artigo 106 

(Tipos) 
1. Salvo o disposto nos planos curriculares específicos para os respectivos cursos, 

no ISPG vigora, regra geral, quatro (4) formas de Trabalhos de Culminação de 
Cursos:  

a. Estágio Académico; 
b. Projecto de Incubação; 
c. Simulação Empresarial e; 
d. Monografia Científica. 

2. A escolha de cada uma das formas depende, em primeiro lugar, do programa 
do curso e, em segundo, das vantagens que assistem ao estudante em realizar 
uma dentre as outras  formas. 

3. A escolha da forma de Trabalho de Culminação do Curso deve ser partilhada 
com a Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso do ISPG dentro dos 
prazos estabelecidos em cada curso. 

4. A descrição das formas de Trabalhos de Culminação dos Cursos é apresentada 
nos capítulos que se seguem e são complementados com outras informações 
constantes da lista de apêndice deste regulamento do qual é parte integrante. 
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CAPITULO XII. DO PROTOCOLO DE TRABALHOS DE CULMINAÇÃO DO CURSO 

Artigo 107 
(Definição) 

Protocolo de Trabalho de Culminação do Curso é um documento que apresenta 
as directrizes, motivações, condições e metodologias que um determinado tema 
de investigação, actividades de estágio académico, projecto de incubação ou 
simulação empresarial  irão observar. 

Artigo 108 
(Disposições gerais) 

1. Uma vez identificados o tema ou áreas e o(s) tutor(es) o estudante elabora o 
seu protocolo onde faz constar o plano de investigação ou de actividades. 

2. O protocolo para Monografias, sob a forma de Projecto de Licenciatura deve 
ser preparado no decurso do bloco específico, quando tratar-se de curso de 
regime modular. 

3. No que respeita ao número anterior, no final do bloco específico o estudante 
deve submeter o protocolo da Monografia à Comissão de Trabalhos de 
Culminação do Curso para apreciação. 

4. A Comissão de Trabalho de Culminação do Curso devolverá o protocolo ao 
estudante através do tutor para a devida correcção, se for necessário.  

5. A versão final do protocolo da Monografia deve ser entregue à Comissão de 
Trabalhos de Culminação do Curso quinze (15) dias depois do término do bloco 
específico. 

6. A versão final do protocolo da Monografia será apresentada e defendida em 
plenário a ser marcado pela Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso. 

7. A versão final do protocolo a ser submetida à Comissão de Trabalhos de 
Culminação do Curso deve ser entregue em número de duas (2) cópias 
encadernadas. 

8. Para cursos de regime semestral, o protocolo para Monografias, Estágio 
Académico, Protocolo de Incubação e Simulação Empresarial, deve ser 
preparado no sétimo (7º) semestre. 

Artigo 109 
(Temas de investigação ou áreas de trabalho) 

1. A concepção de temas de investigação ou áreas de trabalho para efeitos de 
protocolo de trabalhos de culminação de cursos, devem ser de comum acordo 
entre o estudante, o tutor e co-tutor (se tiver) e, dado a conhecer a Comissão 
de Trabalhos de Culminação do Curso para aprovação. 
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2. Os temas que o ISPG promove são aqueles que procuram responder a um 
problema específico, real e oportuno para a sociedade ou entidade 
concedente 

3. Temas que devem ser realizados por mais de um estudante carecem de 
aprovação pela Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso ouvidos os 
tutores. 

4. Temas que pela sua natureza e objectivos requeiram mais de um estudante 
e/ou mais de um período lectivo, devem ser devidamente apresentados, 
incluindo um plano e cronograma de realização de actividades a curto, médio 
ou longo prazos. 

Artigo 110 
(Estrutura do Protocolo) 

1. O protocolo deve seguir a estrutura apresentada no Capítulo XXIII deste 
regulamento do qual é parte integrante. 

2. A alteração da estrutura referida no número anterior carece de consentimento 
e aprovação do tutor e co-tutor (se tiver) e da aprovação da Comissão de 
Trabalhos de Culminação do Curso. 

3. A estrutura do protocolo não pode ser manipulada de modo algum devendo 
ser conservada a sua originalidade e coloração (onde existir), tal como consta 
no Capítulo XXIII deste regulamento do qual é parte integrante.  

Artigo 111 
(Avaliação de Protocolo) 

1. O protocolo é considerado trabalho independente (TI) do bloco específico, no 
curso de regime modular e, mais uma disciplina preparatória no Semestre 1 do 
quarto (4º) ano do curso de regime semestral. 

2. A avaliação do protocolo obedece ao regulamentado para a avaliação de TI 
e disciplinas em vigor no ISPG. 

3. As fichas de avaliação da parte escrita e da apresentação e defesa constam, 
respectivamente do Capítulo XXIII deste regulamento do qual é parte 
integrante. 

4. A apresentação e defesa do protocolo devem ser feitos até, no máximo, quinze 
(15) dias depois do início do bloco seguinte, nos cursos de regime modular, e 
sete (7) dias depois do início do semestre seguinte, nos cursos de regime 
semestral.  

5. A apresentação e defesa são feitas na presença de um Júri composto por três 
(3) membros: Um (1) Presidente, um (1) Tutor (e co-tutor) e um (1) Oponente. 

6. Na falta de condições para a composição efectiva da mesa de Júri a defesa 
deve ser adiada para uma data a anunciar. 



 

59 
 

7. A duração da apresentação e defesa de protocolo obedece o que está 
disposto no presente regulamento. 

8. Os adiamentos de defesas de protocolo devem ser avisados às partes 
interessadas com uma antecedência de pelo menos quarenta e oito (48) horas, 
salvo por motivos de força maior. 
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CAPITULO XIII. DO ESTÁGIO ACADÉMICO 

 
Artigo 112 
(Definição) 

O estágio académico é uma das formas de culminação de curso no ISPG em que 
o estudante participa de forma directa e activa em actividades de índole 
profissional numa dada entidade cuja actividade está fortemente relacionada ao 
plano curricular do curso de frequência.  

Artigo 113 
(Objectivos e natureza) 

1. O objectivo do estágio académico é de promover nos estudantes a 
capacidade e habilidades de planificar, executar, analisar e realizar 
determinadas tarefas profissionais, podendo fazer recomendações realistas e 
aplicáveis tanto ao(s) proprietário(s) e assim como aos possíveis beneficiários. 

2. Esta forma de culminação de curso oferece ao estudante a oportunidade de: 

a) Abordar e aprofundar temas relacionados ao seu curso; 

b) Integrar e aplicar na prática as competências adquiridas em diferentes 
módulos, disciplinas e actividades curriculares ao longo do curso; 

c) Permitir a formação e qualificação profissional procuradas pelo mercado de 
trabalho, ampliando sua formação teórico-prática e interdisciplinar; 

d) Incentivar e desenvolver o aperfeiçoamento da postura ético-profissional 
adequada às necessidades do mercado de trabalho e da sociedade; 

 
e) Preparar o discente para a realidade da vida organizacional no geral, e no 

seu campo de acção, em particular; 
 

f) Oferecer condições concretas de investigação, análise, interpretação com 
a realidade e intervenção nesta mesma realidade; 

g) Proporcionar ao estudante a oportunidade de aplicar seus conhecimentos 
acadêmicos em situações de prática profissional efetiva, criando a 
possibilidade de exercitar suas habilidades; 

h) Buscar a integração do ISPG às organizações profissionais, sociais e culturais 
ligadas à área de formação do corpo discente; 

i) Estimular a inserção do estudante no mercado de trabalho. 

3. O estágio académico no ISPG pode constituir-se numa actividade de 
investigação, explicitação, interpretação e intervenção na realidade e de 
enriquecimento da formação profissional dos discentes. 
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Artigo 114 

 (Realização e carga horária) 
1. O estágio académico é realizado numa entidade identificada pelo estudante e 

confirmada pela Comissão de Trabalho de Culminação do Curso do ISPG. 

2. O Estágio Académico toma lugar no segundo semestre do quarto (4º) ano dos 
cursos e dura dezasseis (16) semanas numa carga horária diária mínima de sete 
(7) horas. 

Artigo 115 
(Competências) 

No final da realização do estágio académico os estudantes devem ser capazes de: 

a) Conceber, realizar e monitorar a execução de planos de actividades 
específicas ao ramo de estudo segundo objectivos da entidade 
concedente e do estagiário. 

b) Identificar técnicas, conceitos e pressupostos básicos que orientam a 
realização de actividades numa determinada entidade e compará-las com 
as teorias de referência. 

c) Realizar um ciclo de actividades de perfil técnico-profissional, onde o 
estagiário exercita e aplica princípios e procedimentos viáveis em termos 
técnicos, sócio-económicos e ambientais. 

d) Avaliar procedimentos, normas e suas implicações no nível de produção e 
produtividade da entidade. 

e) Analisar, explicar, apresentar e defender as constatações, as soluções 
técnicas e considerações finais sobre actividades de estágio.   

Artigo 116 
(Requisitos) 

1. Tem direito de frequentar o estágio académico todo o estudante do quarto (4º) 
ano do curso em situação regular. 

2. Para efeitos deste artigo, considera-se estudante em situação regular aquele 
que não se encontra com mensalidades, módulos, disciplinas ou actividades 
curriculares atrasados. 

3. Não é permitida a frequência de estágio académico, em condições de 
adiantamento ou antecipação.  

Artigo 117 
(Elegibilidade de entidades concedentes para o Estágio Académico) 

1. São elegíveis para estágio académico entidades concedentes que satisfaçam 
seguintes critérios: 
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a) Ser do ramo directa ou indirectamente relacionado a área(s) prioritária(s) do 
curso do ISPG, seja de capital privado, estatal ou misto; 

b) Ser do sector primário (produção) e/ou secundário (processamento) e 
terciário (prestação de serviços); 

c) Ser média ou grande empresa, segundo a classificação em vigor no País 
para o ramo; 

d) Estar legalmente registada para o exercício das suas atribuições; 
e) Fazer uso aceitável (para o tipo e tamanho da empresa) de tecnologias 

recomendadas; 
f) Possuir pelo menos um (1) técnico superior no sector de estágio; 
g) Situar-se num local com facilidades para acomodação e/ou ser capaz de 

apoiar com acomodação, em caso de estar longe dos locais que fornecem 
estes serviços; 

h) Ser acessível via terrestre e possuir condições de telecomunicação; 
i) Estar aberta a receber estudantes para o estágio. 

2. Cabe a Comissão de Estágio avaliar as condições de entidades propostas pelos 
estudantes e aceitá-las em conformidade com o disposto no presente artigo e 
objectivos de estágio. 

Artigo 118 
(Áreas) 

1. As áreas elegíveis para a realização de estágio académico, são todas aquelas 
que se relacionam directamente com o(s) curso(s) em causa, isto é, 
correspondem aos objectivos do curso e às exigências do perfil de licenciado e 
do graduado.  

2. Cada curso deverá especificar com detalhes e em tempo útil, as áreas 
recomendadas para o estágio académico.  

3. Dentre várias áreas de orientação do curso, o estudante deverá escolher uma 
(1) área para desenvolver o seu estágio, dentre entidades públicas ou privadas 
que seja da área do curso que frequenta e/ou objectivos pessoais.  

4. Em caso do estudante ser aceite a estagiar em várias áreas da empresa, este 
poderá fazê-lo, na condição de orientar-se numa delas que seja relacionada 
ao curso em frequência. 

5. A área escolhida pelo estagiário deverá constar do seu relatório final de 
estágio, sem prejuízo de descrever as outras restantes áreas da entidade 
concedente. 

 
6. A área escolhida deve ser de consenso entre o estudante, tutor, co-tutor (se 

tiver) e a Comissão de Trabalho de Culminação do Curso. 

7. O estudante deve preencher uma ficha de registo da área de estágio e, em 
caso de mudança deve informar de imediato por escrito a Comissão de 
Trabalho de Culminação do Curso. 
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8. A ficha de apresentação de tema e áreas de estágio é apresentada no 
apêndice ou Capítulo XXIII deste regulamento. 

Artigo 119 
(Supervisão do estudante) 

1. O Estágio Académico requer no mínimo quinhentas e sessenta (560) horas totais 
de trabalho. 

2. Cada estudante será acompanhado por um tutor e, se necessário, um co-tutor. 

3. Os tutores e co-tutores podem ser do ISPG, de entidades concedentes ou de 
outras instituições de Ensino Superior. 

4. Caso o tutor seja um individuo externo ao ISPG, o estudante deve 
obrigatoriamente ter um co-tutor no ISPG.   

5. O estágio académico é individual e a escolha do(s) tutor(es) e do tema ou área 
de trabalho é da inteira responsabilidade dos estudantes.  

6. São elegíveis a tutor do estágio académico indivíduos com no mínimo o nível de  
Licenciatura na área de estágio.   

Artigo 120 
(Protocolo de estágio) 

1. O protocolo constitui um documento preparatório e explicativo sobre o quê, 
porquê, como, onde e quando é que estágio académico será realizado. 

2. O início de estágio na entidade concedente carece, dentre outros, de 
aprovação do protocolo.  

Artigo 121 
(Coordenação) 

1. A coordenação e gestão do estágio académico é feita por uma comissão, 
designada por  Comissão de Trabalho de Culminação do Curso. 

2. O acompanhamento e monitoria directa dos estagiários é da inteira 
responsabilidade dos tutores no ISPG e entidade concedente do estágio. 

3. O tutor na entidade concedente deve ser um profissional de nível superior, com 
o nível mínimo de Licenciatura. 

Artigo 122 
(Responsabilidades do ISPG no estágio) 

Coodenar o processo de planificação, contacto às entidades concedentes do 
estágio, transportar e segurar os estudantes, acompanhar, monitorar e acessorar o 
processo de estágio. 
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Artigo 123 
(Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso) 

A Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso do ISPG, para efeitos do estágio 
académico tem, dentre outros, o mandato de: 
 
1. Coordenar e organizar as actividades inerentes ao desenvolvimento do estágio. 

2. Coordenar de forma responsável, atempada e permanente o desenvolvimento 
das actividades do estágio, bem como responder com eficiência as 
solicitações dos estagiários e entidades concedentes. 

3. Estabelecer contatos com entidades concedentes de estágio. 

4. Providenciar e manter actualizado o cadastro das entidades concedentes de 
estágio. 

5. Encaminhar o estagiário para a entidades concedentes de estágio com a 
devida documentação e segurança. 

6. Acompanhar o programa de estágio de cada estagiário. 

7. Manter contacto com os tutores do ISPG, visando dinamizar o processo do 
estágio. 

8. Elaborar planos de actividades sobre a gestão do estágio no seu todo. 

9. Coordenar e criar condições para o cumprimento de planos de actividades dos 
estágios. 

10. Aplicar critérios para selecção de estagiários e entidades concedentes de 
estágio, baseando-se nos regulamentos e normas em vigor no ISPG. 

11. Cadastrar os estagiários e criar uma base de dados sobre nomes dos estagiários 
e respectivas entidades de realização. 

12. Informar aos estudantes, as entidades concedentes de estágio sobre a 
disponibilidade de número de vagas. 

13. Elaborar e publicar o cronograma para cumprimento das avaliações previstas. 

14. Formar júris para a apresentação e defesa dos relatórios de estágio. 

15. Marcar com antecedência de pelo menos quinze (15) dias, a apresentação e 
defesas de protocolo e relatórios. 

16. Publicar os resultados do estágio e encaminhá-los à Direcção dos Serviços 
Estudantís e de Registo Académico. 
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17. Dar encaminhamento aos relatórios de estágios finais defendidos e corrigidos, 
respectivamente para Direcção dos Serviços Estudantís e de Registo 
Académico, Biblioteca e entidade concedente. 

Artigo 124 
(Tutor no ISPG) 

O tutor de estágio académico no ISPG tem, dentre outros, o papel de: 

1. Homologar o protocolo de estágio e cronograma de actividades do seu 
tutorando. 

2. Acompanhar e avaliar o desempenho do estagiário em visitas programadas ao 
local do estágio. 

3. No decurso do estágio, visitar o seu tutorando no minímo quatro (4) vezes e, se 
necessário realizar chamadas telefónicas de rotina. 

4. Avaliar as condições correntes de realização do estágio. 

5. Manter a Comissão de Trabalho de Culminação do Curso informada sobre o 
desenrolar das actividades. 

6. Encaminhar as fichas de avaliação individuais de notas devidamente 
preenchidas e assinadas, à Comissão de Trabalho de Culminação do Curso, 
após a realização do estágio. 

7. Orientar e apoiar o estagiário na elaboração do relatório do estágio. 

8. Para efeitos do presente artigo, são elegíveis a tutor, todos os docentes do ISPG 
directamente relacionados ao ramo em estágio. 

9. Em caso de falta ou indisponiblidade de docentes do ramo, são aceites 
docentes de outros ramos, desde que sejam apoiados para o exercício 
condigno de suas tarefas. 

Artigo 125 
(Tutor na entidade concedente) 

O tutor de estágio académico na entidade concedente do estágio tem, dentre 
outros, o papel de: 

1. Orientar e apoiar o estagiário na realização das actividades planificadas. 

2. Acompanhar e avaliar o desempenho do estagiário diáriamente. 

3. Manter, sempre que necessário, o tutor do estagiário no ISPG e a Comissão de 
Trabalhos de Culminação do Curso informado(s) sobre o desenvolvimento das 
actividades do estágio na entidade concedente. 
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4. Encaminhar as fichas de avaliação individuais com notas devidamente 
preenchidas e assinadas ao tutor do ISPG, após a realização do estágio. 

Artigo 126 
(Avaliação) 

A avaliação do estágio académico, começa no período de identificação das 
entidades concedentes de estágio pelos estudantes e culmina com a 
apresentação e defesa do relatório do estágio. A cada uma das fases é atribuido 
um peso percentual dentro de uma escala de zero (0) a cem (100) que serve para 
avaliar o grau de comprometimento e auto-promoção do estudante na busca de 
local e condições para o estágio, bem como a qualidade de seu trabalho e, 
obedece às seguintes fases: 

1. Pré-estágio - compreende a avaliação do protocolo de estágio académido. 

2. A avaliação do protocolo de estágio académico considera a estrutura do 
trabalho, a justificação e relevância do trabalho, métodos e/ou procedimentos 
a seguir, cronograma de actividade, orçamentação e outros aspectos 
considerados relavantes ao trabalho.  

3. Todo o estudante que for bem sucedido na negociação com a entidade 
concedente para a sua aceitação no estágio terá um bónus para sua nota final 
de Protocolo de Estágio Académico, depois de avaliados o relatório escrito, a 
apresentação e a defesa da mesma. 

4. Para efeitos de registo de local de estágio o estudante deve apresentar a ficha 
de aceitação pela entidade concedente à Comissão de Trabalho de 
Culminação do Curso.  

5. A avaliação do pré-estágio é da responsabilidade da Comissão de Trabalhos 
de Culminação do Curso mediante análise das fichas de aceitação. 

6. O peso do pré-estágio está assim distribuido: 
a) Protocolo de Estágio Académico, conta para cinquenta porcento 

(50%); 
b) Apresentação, com quinze porcento (15%); 
c) Defesa, com trinta porcento (30%); 
d) Bónus, com cinco porcento (5%). 

7. A fórmula geral de cáculo da nota final do Protocolo de Estágio Académico é 
dada por: 

NPEA=50%REP+15%AP+30%D+5%Bónus 

Onde: NPEA=Nota Final do Protocolo de Estágio Académico; REP=Relatório Escrito 
do Protocolo; AP=Apresentação do Protocolo; D=Defesa do Protocolo de Estágio 
Académico. 

8. Estágio - tem cinquenta porcento (50%) de peso e compreende a avaliação do 
tutor na entidade concedente do estágio e contribui com um peso de trinta e 
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cinco (35%), e o tutor no ISPG com quinze porcento (15%) de peso na nota final 
de estágio. 

9. A avaliação da fase do estágio pelo tutor na entidade concedente considera o 
grau de comprometimento do estagiário, sua dedicação, pontualidade, 
cumprimento das metas definidas e a relação laboral, enquanto que o tutor no 
ISPG avalia o grau de realização verificados durante as visitas.  

10. Pós-estágio - com peso de quarenta porcento (40%) e compreende a 
avaliação do relatório de estágio. 

11. O peso do pós-estágio está assim distribuido: 

a) Relatório de estágio académico, conta para vinte e cinco porcento 
(25%); 

b) Apresentação, com dez porcento (10%); 

c) Defesa, com quinze porcento (15%). 

12. A fórmula geral de cáculo da nota final do Estágio Académico é dada por: 

NEA=35%RTEC+15%RTISPG+25%RE+10% AP+15%D 

Onde: NEA=Nota Final do Estágio Académico; RTEC=Relatório do Tutor na Entidade 
Concedente; RTISPG=Relatório do Tutor no ISPG; RE=Relatório Escrito; 
AP=Apresentação e; D=Defesa do Estágio Académico. 

13. As notas de relatório escrito, apresentação e defesa correspondem à média 
aritmética resultante de avaliações parciais dos membros de Júri. 

14. Os relatórios do protocolo e do estágio académico deverão ser defendidos em 
plenário, na presença de um Júri constituido para o efeito. 

15. O Júri terá um Presidente, Oponente e Tutor (e co-Tutor, se tiver). 

16. O Oponente deve ser um técnico superior do ramo e com experiências na área 
de estágio realizado pelo estudante. 

17. Os relatórios de estágio académicos devem ser entregues à Comissão de 
Trabalhos de Culminação do Curso quinze (15) dias após o fim das actividades 
de estágio, em número de três (3) cópias rígidas e encadernadas. 

18. A entrega de relatório de estágio académico deve ser acompanhada de 
parecer final do tutor. 

19. O estagiário tem um prazo de quinze (15) dias, após a publicação dos 
resultados do relatório do estágio, para efectuar possíveis correcções sugeridas 
pelo júri e submetê-lo à Comissão de Trabalho de Culminação do Curso. 
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20. A versão corrigida a entregar deve ser em número de três (3) cópias rígidas e 
uma (1) digital em formato de PDF constante de um disco compacto (CD), 
incluindo a apresentação em Powerpoint, Apêndices e Anexos.  

21. A emissão de certificados ou qualquer documentos do género, depende da 
entrega da versão corrigida referida no número anterior. 

22. As cópias corrigidas serão arquivadas na Direcção dos Serviços Estudantís e 
Registo Académico da Divisão, publicadas na Biblioteca interna e enviada à 
entidade concedente de estágio académico. 

23.  Salvo legislação específica, são elegíveis para publicação na Biblioteca do 
ISPG todos relatórios de Estágio Académico que tenham classificação mínima 
de bom. 

Artigo 127 
(Direitos do estudante estagiário) 

Para além doutros previstos neste regulamento e no Regulamento Geral Interno do 
ISPG, são direitos do estudante estagiário do ISPG: 

1. Dispor de elementos necessários para a planificação e execução de suas 
actividades, dentro das possibilidades científicas, técnicas e financeiras do ISPG; 

2. Ser informado sobre as normas e orientações prévias ao início de estágio 
académico. 

3. Receber orientação necessária, para realizar as actividades do estágio 
académico dentro das áreas escolhidas; 

4. Ser informado sobre a programação das actividades a serem desenvolvidas no 
estágio académico, incluido sobre a data de apresentação e defesa de 
protocolos e relatórios; 

5. Apresentar propostas ou sugestões que possam contribuir para o 
aperfeiçoamento das actividades de estágio académico no ISPG. 

Artigo 128 
(Deveres do estudante estagiário) 

Para além doutros previstos neste regulamento e no Regulamento Geral Interno do 
ISPG, são deveres do estudante estagiário do ISPG: 

1. Cumprir e contribuir para o cumprimento do presente regulamento em todos os 
níveis, cursos e órgãos em funcionamento no ISPG, inclusive a observância de 
valores éticos; 

2. Consultar e observar os critérios de elegibilidade de uma entidade concedente 
de estágio; 
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3. Participar da elaboração do plano estágio segundo modelo EMART 
(E=Específico, M= Mensurável, A=Aceitável, R=Realístico e T=comprometido 
com o tempo); 

4. Apresentar cartas de aceitação e o plano de estágio académico à Comissão 
de Trabalhos de Culminação do Curso; 

5. Manter contacto constante com os tutores do estágio, comunicando e 
justificando com antecedencia mínima de setenta e duas (72) horas, sobre sua 
eventual ausência nas actividades do estágio académico; 

6. Zelar pelo património utilizados durante o desenvolvimento do estágio 
académico; 

7. Respeitar a hierarquia funcional da entidade concedente de estágio, 
obedecendo as ordens de serviço e exigências do local da actuação; 

8. Manter elevado padrão de comportamento e de relações humanas, 
relacionados com as actividades a serem desenvolvidas, mantendo uma 
postura profissional;  

9. Cumprir o horário estabelecido bem como os regulamentos e normas da 
entidade concedente de estágio; 

10. Manter em sigilo profissional qualquer informação confidêncial que se tome 
conhecimento durante o estágio académico e a ele relacionado; 

11. Beneficiar de seguros contra acidentes pessoais, o que deverá constar na carta 
de aceitação; 

12. Fornecer relatório final do estágio académico, que pode ser do conhecimento 
da entidade concedente de estágio. 

13. Comunicar a Comissão de Trabalhos de Culminação de Curso sobre todo 
acontecimento importante relacionado ao andamento do estágio académico;  

14. Comparecer, quando solicitado, aos encontros previstos com a Comissão de 
Trabalhos de Culminação de Curso para análise dos trabalhos ou orientações 
de possíveis.  

15. Cumprir com os prazos estipulados e/ou normas técnicas aplicáveis. 

Artigo 129 
(Interrupção de estágio) 

1. O ISPG poderá interromper a frequência de estágio académico ao estudante 
que, sem preencher os requisitos, tenha iniciado com as respectivas 
actividades. 
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2. O ISPG também considerará interrompido o estágio caso o estagiário deixe de 
cumprir qualquer disposição do presente regulamento, em particular no que se 
refere aos prazos estabelecidos neste instrumento. 

3. Ao estudante que encontrar-se na situação dos nos. anteriores, é reprovado do 
estágio e poderá repetir no ano seguinte.  

Parágrafo único: Caberá a Comissão de Trabalhos de Culminação de Curso a 
decisão prevista no artigo anterior, com o conhecimento dos tutores de estágio. 
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CAPITULO XIV. DO PROJECTO DE INCUBAÇÃO 
Artigo 130 
(Definição) 

O projecto de incubação é uma das formas de culminação de curso no ISPG em 
que o estudante implementa um plano de produção de bens e serviços com fins 
de geração de renda. Nesta forma de culminação de curso o estudante é um 
agente de negócio e empreendedor no ramo de afinidade com o curso que 
frequenta e interesses pessoais.  

Artigo 131 
(Objectivos e natureza) 

1. O objectivo do projecto de incubação é de estimular a criação e 
implementação de ideias de negócios através de uma planificação, análise e 
execução de actividades de produção de bens e serviços, que coadunem 
com os objectivos e perfís dos cursos em frequência e, por esta via, contribuir no 
desenvolvimento local e nacional. 

2. Esta forma de culminação de curso oferece ao estudante a oportunidade de: 

a) Abordar e aprofundar através das práticas técnicas relacionados ao seu 
curso; 

b) Integrar e aplicar na prática as competências adquiridas em diferentes 
módulos, disciplinas e actividades curriculares ao longo do curso; 

c) Incentivar e desenvolver o aperfeiçoamento técnico-profissional e do 
empreendedorismo; 

 
d) Preparar o discente para a realidade sobre a planificação, gestão e 

monitoria de negócios; 
 

e) Oferecer condições concretas para a geração de renda individual e de 
outrem e estimular auto-empreernderismo; 

f) Proporcionar ao estudante a oportunidade de aplicar seus conhecimentos 
acadêmicos em situações de negócios; 

g) Buscar a integração do ISPG às organizações profissionais, sociais e culturais 
ligadas à área de formação do corpo discente; 

h) Estimular a inserção do estudante no mercado de produtos, bens e serviços. 

3. O projecto de incubação no ISPG pode constituir-se numa actividade de 
investigação, explicitação, interpretação e intervenção na realidade e de 
enriquecimento da formação profissional dos discentes. 
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Artigo 132 
 (Realização e carga horária) 

1. O projecto de incubação é realizado em qualquer local identificado pelo 
estudante e confirmado pela Comissão de Trabalho de Culminação do Curso 
do ISPG. 

2. O projecto de incubação toma lugar no segundo semestre do quarto (4º) ano 
dos cursos e dura  dezasseis (16) semanas numa carga horária diária mínima de 
sete (7) horas. 

3. Sempre que as condições assim o permitirem, o projecto de incubação pode 
ser realizado na Farma do ISPG. 

Artigo 133 
(Competências) 

No final da realização do projecto de incubação os estudantes devem ser capazes 
de: 

a) Conceber, realizar e monitorar a execução de planos de actividades 
específicas ao ramo de estudo segundo objectivos do empreendimento por 
si criado. 

b) Realizar um ciclo de actividades de perfil técnico-profissional, onde o 
estudante exercita e aplica princípios e procedimentos viáveis em termos 
técnicos, sócio-económicos e ambientais num determinado ramo de 
negócio. 

c) Avaliar procedimentos, normas e suas implicações no nível de produção e 
produtividade do empreendimento. 

d) Analisar, explicar, apresentar e defender os resultados, os problemas e 
soluções técnicas e conclusões sobre seu empreendimento.   

Artigo 134 
(Requisitos) 

1. Tem direito de frequentar o projecto de incubação todo o estudante do quarto 
(4º) ano do curso em situação regular. 

2. Para efeitos deste artigo, considera-se estudante em situação regular aquele 
que não se encontra com mensalidades, módulos, disciplinas ou actividades 
curriculares atrasados. 

3. Não é permitida a frequência do projecto de incubação, em condições de 
adiantamento ou antecipação.  

4. As actividades no âmbito de projecto de incubação devem ser iniciadas no 
período regular do decurso do trabalho de culminação de curso. 
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Artigo 135 
(Elegibilidade de entidades concedentes para Projectos de Incubação) 

1. São elegíveis para projectos de incubação actividades capazes de gerar 
renda, desde que satisfaçam seguintes critérios: 
a) Ser do ramo directa ou indirectamente relacionado a área(s) prioritária(s)  

do curso do ISPG ou perfil do graduado; 
b) Ser empreendimento do sector primário (produção) e/ou secundário 

(processamento) e/ou terciário (prestação de serviços); 
c) Pode ser pequena, média ou grande empresa, desde que respeite a 

classificação específica em vigor no País para o ramo de actividade; 
d) Estar legalmente registada para o exercício da suas atribuições; 
e) Fazer uso aceitável (para o tipo e tamanho da empresa) de tecnologias 

recomendadas; 
2. Cabe a Comissão de Trabalhos de Culminação de Curso avaliar as condições 

do empreendimento dos estudantes e aceitá-los em conformidade com o 
disposto no presente artigo e objectivos de projecto de incubação. 

 
Artigo 136 

(Áreas) 
1. As áreas elegíveis para a realização de projecto de incubação, são todas 

aquelas que se relacionam directamente com o(s) curso(s) em causa, isto é, 
correspondem aos objectivos do curso e às exigências do perfil de licenciado e 
do graduado.  

2. Cada curso deverá especificar com detalhes e em tempo útil, as áreas 
recomendadas para o projecto de incubação.  

3. Dentre várias áreas de orientação do curso, o estudante deverá escolher uma 
(1) área para desenvolver o seu projecto de incubação.  

4. A área de projecto deverá constar do seu relatório final de projecto de 
incubação, sem prejuízo de descrever as outras restantes áreas que o 
empreendimento possa ter. 

 
5. O estudante deve preencher uma ficha de registo da área de projecto de 

incubação e, em caso de mudança deve informar de imediato por escrito a 
Comissão de Trabalho de Culminação do Curso. 

6. A ficha de apresentação de tema e áreas de projecto de incubação é 
apresentada no apêndice ou Capítulo XXIII deste regulamento. 

Artigo 137 
(Supervisão do estudante) 

1. O projecto de incubação requer no mínimo quinhentas e sessenta (560) horas 
totais de trabalho. 
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2. Cada estudante será acompanhado por um tutor e, se necessário, um ou mais 
co-tutor(es). 

3. Os tutores e co-tutores podem ser do ISPG, de empresas ou de outras instituições 
de Ensino Superior. 

4. Caso o tutor seja um individuo externo ao ISPG, o estudante deve 
obrigatoriamente ter um co-tutor no ISPG.   

5. O projecto de incubação é individual e a escolha do(s) tutor(es) e do tema ou 
área de trabalho é da inteira responsabilidade dos estudantes.  

6. São elegíveis a tutor do estágio académico indivíduos com no mínimo o nível de  
Licenciatura na área de projecto de incubação. 

7. Para efeitos de projecto de incubação, o estudante pode ter um ou mais co-
tutor(es) de reconhecida capacidade técnica para auxiliar no preparo, 
desenho, instalação, implementação, gestão e monitoria do seu 
empreendimento, independentemente do grau académico. 

8. Para efeitos do número anterior, o(s) co-tutor(es) sem grau de Licenciatura não 
pode(m) ser tutor(es) principal, mas apenas co-tutor(es).   

Artigo 138 
(Protocolo de projecto de incubação) 

1. O protocolo constitui um documento preparatório e explicativo sobre o quê, 
porquê, como, onde e quando é que projecto de incubação será realizado. 

2. O início de projecto de incubação carece, dentre outros, de aprovação do 
protocolo.  

Artigo 139 
(Coordenação) 

1. A coordenação e gestão do projecto de incubação é feita por uma comissão, 
designada por  Comissão de Trabalho de Culminação do Curso. 

2. O acompanhamento e monitoria directa dos estudantes é da inteira 
responsabilidade dos tutores no ISPG e externos a ela. 

Artigo 140 
(Responsabilidades do ISPG no projecto de incubação) 

1. Cabe ao ISPG, para efeitos do projecto de incubação, coodenar o processo de 
planificação,acompanhar, monitorar e acessorar o processo de projecto de 
incubação do estudante. 

2. O ISPG, através do seu Centro de Incubação de Empresas poderá criar 
facilidades de escritórios, campos e promoção do(s) projecto(s) junto de 
instituições concecionárias de créditos. 

3. Para efeitos de créditos, o ISPG em nenhum momento servirá de avalista, mas 
sim de incubador.  
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Artigo 141 
(Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso) 

A Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso do ISPG, para efeitos do 
projecto de incubação tem, dentre outros, o mandato de: 
1. Coordenar e organizar as actividades inerentes ao desenvolvimento do 

projecto de incubação. 

2. Coordenar de forma responsável, atempada e permanente o desenvolvimento 
das actividades do projecto de incubação, bem como responder com 
eficiência as solicitações dos estudantes em matérias ligadas ao projecto de 
incubação. 

3. Estabelecer contatos com possíveis parceiros capazes de colaborar para o 
sucesso do projecto de incubação. 

4. Providenciar e manter actualizado o cadastro dos empreendimentos do 
projecto de incubação. 

5. Encaminhar o(s) estudantes para a entidades concedentes de créditos 
financeiros com a devida documentação para efeitos de projecto de 
incubação. 

6. Manter contacto com os tutores do ISPG, visando dinamizar o processo do 
projecto de incubação. 

7. Elaborar planos de actividades sobre a gestão do projecto de incubação no 
seu todo. 

8. Coordenar e criar condições para o cumprimento de planos de actividades dos 
projectos de incubação. 

9. Cadastrar os estudantes e criar uma base de dados sobre nomes destes e 
respectivos empreendimentos. 

10. Elaborar e publicar o cronograma para cumprimento das avaliações previstas. 

11. Formar júris para a apresentação e defesa dos relatórios de projectos de 
incubação. 

12.  Marcar a apresentação e defesas de protocolo e relatórios com antecedência 
de pelo menos quinze (15) dias. 

13. Publicar os resultados do estágio e encaminhá-los à Direcção dos Serviços 
Estudantís e de Registo Académico da Divisão. 

14. Dar encaminhamento aos relatórios de estágios finais defendidos e corrigidos, 
respectivamente para Direcção dos Serviços Estudantís e de Registo 
Académico da Divisão e Biblioteca. 
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Artigo 142 
(Tutor 1) 

O tutor 1 do projecto de incubação tem, dentre outros, o papel de: 

1. Orientar e apoiar o estudante na realização das actividades planificadas. 

2. Acompanhar e avaliar o desempenho do estudante diáriamente. 

3. Manter, sempre que necessário, o tutor 2 e a Comissão de Trabalhos de 
Culminação do Curso informado(s) sobre o desenvolvimento das actividades do 
estudante. 

4. Encaminhar as fichas de avaliação individuais com notas devidamente 
preenchidas e assinadas ao tutor 2, após a realização do projecto de 
incubação. 

Artigo 143 
(Tutor 2) 

O tutor 2 de projecto de incubação tem, dentre outros, o papel de: 

1. Homologar o protocolo de projecto de incubação e cronograma de 
actividades do seu tutorando. 

2. Acompanhar e avaliar o desempenho do estudantes em visitas programadas 
ao local do projecto de incubação. 

3. No decurso do projecto de incubação, visitar o seu tutorando no minímo quatro 
(4) vezes e, se necessário realizar chamadas telefónicas de rotina. 

4. Avaliar as condições correntes de realização do projecto de incubação. 

5. Manter a Comissão de Trabalho de Culminação do Curso informada sobre o 
desenrolar das actividades do projecto de incubação. 

6. Encaminhar as fichas de avaliação individuais de notas devidamente 
preenchidas e assinadas, à Comissão de Trabalho de Culminação do Curso, 
após a realização do projecto de incubação. 

7. Orientar e apoiar o estudante na elaboração do relatório do projecto de 
incubação. 

8. Para efeitos do presente artigo, são elegíveis a tutor, todos os docentes do ISPG 
directamente relacionados ao ramo de projecto de incubação. 
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Artigo 144 
(Avaliação) 

A avaliação do projecto de incubação, começa no período de identificação do 
tema, área ou ramo de empreendimento pelo(s) estudante(s) e culmina com a 
apresentação e defesa do relatório do projecto de incubação. A cada uma das 
fases é atribuido um peso percentual dentro de uma escala de zero (0) a cem (100) 
que serve para avaliar o grau de comprometimento e empreendedorismo do 
estudante na concepção do projecto e condições para o projecto de incubação 
e, obedece às seguintes fases: 

1. Pré-incubação - compreende a avaliação do protocolo de projecto de 
incubação. 

2. A avaliação do protocolo de projecto de incubação considera a estrutura do 
trabalho, a justificação e relevância do trabalho, métodos e/ou procedimentos 
a seguir, cronograma de actividades, orçamentação e outros aspectos 
considerados relavantes a natureza do trabalho. 

3. Todo o estudante que for bem sucedido no desenho e estabelecimento do 
projecto terá um bónus na sua nota final do protocolo de projecto de 
incubação, depois de avaliados o relatório escrito, a apresentação e a defesa 
da mesma. 

4. Para efeitos de registo do projecto de incubação o estudante deve apresentar 
a ficha de aprovação do projecto à Comissão de Trabalho de Culminação do 
Curso, onde se deve juntar todos os documentos confirmativos.  

5. Para efeitos do número anterior, caso o projecto não esteja ainda oficializado 
nas entidades legais, o Centro de Incubação de Empresas do ISPG deverá 
emitir uma declaração para o efeito. 

6. A avaliação da pré-incubação é da responsabilidade da Comissão de 
Trabalhos de Culminação do Curso mediante análise das fichas de aprovação. 

7. O peso do pré-incubação está assim distribuido: 
1. Protocolo de Projecto de Incubação, conta para cinquenta porcento 

(50%); 
2. Apresentação, com quinze porcento (15%); 
3. Defesa, com trinta porcento (30%); 
4. Bónus, com cinco porcento (5%). 

8. A fórmula geral de cáculo da nota final do Protocolo de Projecto de Incubação 
é dada por: 

NPPI=50%REP+15%AP+30%D+5%Bónus 

Onde: NPPI=Nota Final do Protocolo de Projecto de Incubação; REP=Relatório 
Escrito do Protocolo; AP=Apresentação do Protocolo; D=Defesa do Protocolo de 
Projecto de Incubação. 
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9. Projecto de incubação - tem cinquenta porcento (50%) de peso e compreende 
a avaliação do tutor 1 que contribui com um peso de trinta e cinco (35%), e o 
tutor 2 que contribui com quinze porcento (15%) de peso na nota final de 
projecto de incubação. 

10. Para efeitos do projecto de incubação, o tutor 1 é o técnico que de forma 
directa assiste o estudante nas suas actividades, no âmbito do projecto de 
incubação e, em contrapartida, o tutor 2 é aquele que, no mesmo âmbito, 
auxilia o tutor 1 ou complementa a assistência ao estudante para sucesso de 
seu projecto. 

11. A avaliação da fase do projecto de incubação pelo co-tutor considera o grau 
de comprometimento do estudante, sua dedicação, pontualidade, 
cumprimento das metas definidas e a relação laboral, que são medidos através 
da avaliação da saúde financeira da empresa e todo o processo de 
administração e gestão, enquanto que o tutor no ISPG avalia o grau de 
realização verificados durante as visitas.  

12. Pós-incubação - com peso de quarenta porcento (40%) e compreende a 
avaliação do relatório do projecto de incubação. 

13. O peso do pós- incubação está assim distribuido: 

1. Relatório do projecto de incubação, conta para vinte e cinco 
porcento (25%); 

2. Apresentação, com dez porcento (10%); 

3. Defesa, com quinze porcento (15%). 

14. A fórmula geral de cálculo da nota final do projecto de incubação é dada por: 

NPI=35%AT1+15%AT2+25%RE+10% AP+15%D 

Onde: NPI= Nota Final do Projecto de Incubação; AT1=Avaliação do tutor 1; 
AT2=Avaliação do tutor 2; RE=Relatório Escrito; AP=Apresentação da apresentação 
e; D=Defesa do projecto de incubação. 

15. As notas de relatório escrito, apresentação e defesa correspondem à média 
aritmética resultante de avaliações parciais dos membros de Júri. 

16. Os relatórios do protocolo e do projecto de incubação deverão ser defendidos 
em plenário, na presença de um Júri constituido para o efeito. 

17. O Júri terá um Presidente, Oponente e Tutor (e co-tutor(es), se tiver). 

18. O Oponente deve ser um técnico superior do ramo e com experiências na área 
de projecto de incubação realizado pelo estudante. 
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19. Os relatórios de projecto de incubação devem ser entregues à Comissão de 
Trabalhos de Culminação do Curso quinze (15) dias após o fim das actividades 
de projecto de incubação, em número de três (3) cópias rígidas e 
encadernadas. 

20. A entrega de relatório de projecto de incubação deve ser acompanhado do 
parecer final do tutor principal. 

21. O estudante tem um prazo de quinze (15) dias, após a publicação dos 
resultados do relatório do projecto de incubação, para efectuar possíveis 
correcções propostas e submetê-lo à Comissão de Trabalho de Culminação do 
Curso. 

22. A versão corrigida a entregar deve ser em número de duas (2) cópias rígidas e 
uma (1) digital em formato de PDF constante de um disco compacto (CD), 
incluindo a apresentação em Powerpoint, Apêndices e Anexos.  

23. A emissão de certificados ou qualquer documentos do género, depende da 
entrega da versão corrigida referida no número anterior. 

24. As cópias corrigidas serão arquivadas na Direcção dos Serviços Estudantís e 
Registo Académico do ISPG e publicadas na Biblioteca interna.  

25. Salvo legislação específica, são elegíveis para publicação na Biblioteca do ISPG 
todos relatórios de Projecto de Incubação que tenha classificação mínima de 
bom. 

Artigo 145 
(Direitos do estudante em projecto de incubação) 

Para além doutros previstos neste regulamento e no Regulamento Geral Interno do 
ISPG, são direitos do estudante em projecto de incubação do ISPG: 

6. Dispor de elementos necessários para a planificação e execução de suas 
actividades, dentro das possibilidades científicas, técnicas e financeiras do ISPG; 

7. Ser informado sobre as normas e orientações prévias ao início de projecto de 
incubação. 

8. Receber orientação necessária para realizar as actividades do projecto de 
incubação dentro da(s) área(s) escolhida(s); 

9. Ser informado sobre a programação das actividades a serem desenvolvidas no 
projecto de incubação, incluido sobre a data de apresentação e defesa de 
protocolos e relatórios; 

10. Apresentar propostas ou sugestões que possam contribuir para o 
aperfeiçoamento das actividades de projecto de incubação no ISPG. 
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Artigo 146 
(Deveres do estudante em projecto de incubação) 

Para além doutros previstos neste regulamento e no Regulamento Geral Interno do 
ISPG, são deveres do estudante em projecto de incubação do ISPG: 

1. Cumprir e contribuir para o cumprimento do presente regulamento em todos os 
níveis, cursos e órgãos em funcionamento no ISPG, inclusive em observância de 
ética; 

2. Consultar e observar os critérios de estabelecimento de projectos de 
incubação; 

3. Elaborar projecto de incubação segundo modelo EMART (E=Específico, M= 
Mensurável, A=Aceitável, R=Realístico e T=comprometido com o tempo); 

4. Manter contacto constante com os tutores do projecto de incubação, 
comunicando e justificando com antecedência mínima de setenta e duas (72) 
horas, sobre sua eventual ausência nas actividades do projecto de incubação; 

5. Zelar pelo património utilizados durante o desenvolvimento do projecto de 
incubação; 

6. Manter elevado padrão de comportamento e de relações humanas, 
relacionados com as actividades a serem desenvolvidas, mantendo uma 
postura profissional com tutores, funcionários permanentes e eventuais;  

7. Fornecer relatório final do projecto de incubação. 

8. Comunicar a Comissão de Trabalhos de Culminação de Curso sobre todo 
acontecimento importante relacionado ao andamento do projecto de 
incubação;  

9. Comparecer, quando solicitado, aos encontros previstos com a Comissão de 
Trabalhos de Culminação de Curso para análise dos trabalhos ou orientações 
possíveis.  

10. Cumprir com os prazos estipulados e/ou normas técnicas aplicáveis. 

Artigo 147 
(Interrupção de projecto de incubação) 

1. O ISPG poderá interromper a frequência de projecto de incubação ao 
estudante que, sem preencher os requisitos, tenha iniciado com as respectivas 
actividades. 

2. O ISPG também considerará interrompido o projecto de incubação caso o 
estudante deixe de cumprir qualquer disposição do presente regulamento, em 
particular no que se refere aos prazos estabelecidos neste instrumento. 
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3. Ao estudante que encontrar-se na situação dos números anteriores, é 
reprovado do estágio e poderá repetir no ano seguinte.  

Parágrafo único: Caberá a Comissão de Trabalhos de Culminação de Curso a 
decisão prevista no artigo anterior, com o conhecimento dos tutores de projecto 
de incubação. 

 

 

CAPITULO XV. DA SIMULAÇÃO EMPRESARIAL 
O processo de Simulação Empresarial carece de um regulamento específico. 
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CAPITULO XVI. DAS MONOGRAFIAS CIENTÍFICAS 
Artigo 148 
(Definição) 

A Monografia é um documento final que apresenta, descreve e conclui sobre os 
resultados e constatações de um estudo ou trabalho de investigação, 
normalmente realizado para obtenção do grau de Licenciatura.  

Artigo 149 
(Horas e decurso) 

1. Salvo disposições específicas, os cursos ministrados no ISPG têm as suas 
Monografias a serem realizadas sob a forma de Projecto de Licenciatura e 
requer no mínimo quinhentas e sessenta (560) horas de trabalho, sendo no 
mínimo catorze (14) horas de contacto com o tutor e no mínimo  quinhentos 
quarenta e seis (546) horas de trabalho independente. 

2. A Monografia sob a forma de Projecto de Licenciatura deve ser elaborado no 
decurso do bloco específico, no curso de regime modular e no decurso do 
semestre específico, no curso de regime semestral. 

Artigo 150 
(Submissão) 

1. O estudante deve submeter três (3) cópias rígidas acompanhadas de uma ficha 
de aprovação à submissão feita pelo tutor e o Director do Curso onde o 
projecto é tutorado. 

2. As Monografias devem ser submetidas até data e hora marcadas para cada 
momento de recepção anunciadas pela Comissão de Trabalhos de 
Culminação do Curso. 

Artigo 151 
(Examinação) 

1. A análise ou exame da Monografia é feita num período máximo de quinze (15) 
dias a contar a partir da data de recepção do mesmo pelo examinador 
nomeado.  

2. Caso não se cumpram os dias definidos no no. anterior a Comissão de Trabalhos 
de Culminação do Curso deve obter explicação do examinador e avaliá-la em 
fórum próprio para emitir uma decisão. 

3. Para efeitos do no. anterior, se for provada falta de cumprimento de prazo por  
negligência do examinador, a Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso 
poderá cancelar os benefícios do examinador que resultam desta actividade. 

4. A extensão do prazo de examinação não deve exceder a uma (1) semana, 
período após o qual, mantendo-se a situação, retira-se o trabalho do 
examinador para um outro que se fizer disponível. 
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5. Uma vez analisada a Monografia deve ser devolvida a Comissão de Trabalhos 
de Culminação do Curso. 

6. Observações sobre a Monografias consideradas não prontas para a defesa 
deverão ser encaminhadas aos tutores do estudante. 

7. O tutor e o estudante devem analisar as considerações feitas pelo examinador 
sobre o trabalho. 

8. A inclusão de observações é condição fundamental para a aprovação da 
Monografia à defesa pela Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso.  

9. A Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso decide sobre a data de 
defesa da mesma. 

Artigo 152 
(Revisão) 

1. O estudante é responsável pela revisão da Monografia examinada. 

2. Esta revisão deve tomar lugar num período máximo de quinze (15) dias úteis a 
contar da data de entrega das considerações ao tutor e estudante. 

3. Depois da revisão o estudante deve re-submeter a Monografia acompanhada 
de um relatório sobre a revisão feita.  

4. O relatório deve incluir os pontos revistos, referindo-se à página onde 
constavam e se as mudanças foram ou não feitas. 

5. O relatório deve ter assinatura ou visto do tutor. 

6. Se o estudante não concorda com algumas das recomendações feitas pelo 
Examinador, ele deverá justificar-se. 

7. A pertinência da justificação também deverá merecer apreciação do tutor e se 
necessário da Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso. 

Artigo 153 
(Defesa) 

1. O Trabalho de Culminação de Curso não deve simplesmente descrever o que 
foi realizado, observado ou calculado. 

2. O Trabalho de Culminação de Curso deve conter uma avaliação crítica da 
qualidade e fidelidade da informação e o significado da mesma no problema 
ou questão de estudo. 

3. O relatório escrito, deve seguir as normas e estrutura estabelecida no Capítulo 
XXIII do presente regulamento do qual faz parte integrante. 

4. O estudante deve apresentar sua Monografia em plenário. 
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5. A apresentação oral é feita em seminário restrito à comunidade do Politécnico 
e convidados e deverá ser feita segundo as normas constantes deste 
regulamento. 

6. Na apresentação oral devem ser referidos: 

6.1. O título do projecto; 
6.2. O problema de estudo e o seu contexto; 
6.3. Os métodos utilizados; 
6.4. Os principais resultados; 
6.5. As conclusões e; 
6.6. As recomendações (opcional). 

7. A apresentação pode terminar com os agradecimentos às pessoas ou 
entidades que ajudaram na concepção e realização do projecto. 

8. Depois da apresentação oral o estudante deverá defender seu trabalho 
respondendo algumas perguntas apresentadas pelo Júri e/ou a plateia. 

9. A defesa não deve exceder a sessenta (60) minutos, sem prejuízo de 
esclarecimento de todas as possíveis dúvidas colocadas.  

Artigo 154 
(Avaliação Final)          

1. A avaliação da Monografia Científica compreende o protocolo desta e o 
trabalho final realizado. 

2. O peso do protocolo da Monografia Científica está assim distribuido: 
a) Protocolo de Estágio Académico, conta para cinquenta porcento 

(50%); 
b) Apresentação, com quinze porcento (15%); 
c) Defesa, com trinta e cinco porcento (35%). 

3. A fórmula geral de cáculo da nota final do Protocolo da Monografia Científica 
é dada por: 

NPMC=50%REP+15%AP+35%D 

4. Onde: NPMC=Nota Final do Protocolo da Monografia Científica; REP=Relatório 
Escrito do Protocolo; AP=Apresentação do Protocolo; D=Defesa do Protocolo 
da Monografia Científica. 

5. A avaliação final da Monografia Científica consiste de três (3) partes: 

a) Relatório escrito (RE). 
b) Apresentação (AP); 
c) Defesa (D). 
d) Desempenho do estudante (DE). 

6. A avaliação do relatório escrito e da apresentação e defesa será feita por um 
Júri de três (3) membros a saber: Um (1) Presidente, um (1) Tutor e um (1) 
Oponente. 
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7. A avaliação do relatório escrito terá em consideração a qualidade do trabalho, 
a originalidade, a forma como o relatório foi escrito de acordo com o guião de 
avaliação descrito no Capítulo XXIII deste regulamento do qual é parte 
integrante. 

8. A avaliação da apresentação e defesa oral terá em consideração a qualidade 
de expressão e comunicação do estudante, a forma como o relatório foi 
sintetizado, apresentado e defendido de acordo com o guião de avaliação 
descrito Capítulo XXIII deste regulamento do qual é parte integrante.  

9. O tutor avaliará o estudante quanto a sua atitude ao longo do trabalho, a 
qualidade do seu trabalho, o interesse, o grau de cumprimento de horários e 
planos de trabalho, a facilidade de interacção com outros profissionais e 
trabalhadores de acordo com o guião de avaliação descrito no Capítulo XXIII 
deste regulamento do qual é parte integrante. 

10. Na falta de condições para a composição efectiva da mesa de Júri a defesa 
deve ser adiada para uma data a anunciar. 

11. Os adiamentos de defesas de protocolo devem ser avisadas às partes 
interessadas com uma antecedência de pelo menos quarenta e oito (48) horas, 
salvo por motivos de força maior. 

12. A nota final da Monografia é obtida através da seguinte fórmula: 

NMC=60% RE + 15% AP+20%D + 5% DE 

Onde: NM=Nota Final de Monografia Científica; RE=Relatório Escrito; AP = 
Apresentação; D=Defesa e; DE=Desempenho. 

1. As notas de relatório escrito, apresentação e defesa correspondem à média 
aritmética resultante de avaliações parciais do Tutor, Oponente e Presidente 
de Júri. 

2. A falta à defesa de Monografia por parte do estudante, implica a reprovação 
do estudante, caso não seja apresentada justificação plausível dentro de 
quarenta e oito (48) horas depois da data marcada. 

3. Para efeitos do no. anterior, em caso de justificação da falta, o estudante 
deverá suportar os custos inerentes a preparação e realização da defesa, em 
data por marcar pela Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso. 

Artigo 155 
(Deliberação da nota final) 

1. Depois de terminada a sessão de apresentação e defesa o Presidente do Júri 
deverá solicitar a retirada da plateia e o candidato para fora da sala, ou 
solicitar a retirada dos membros de Júri, por um período máximo de vinte (20) 
minutos para deliberação da nota final da Monografia. 
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2. Durante o período de deliberação os membros de Júri negoceiam entre si a 
nota do estudante em função da qualidade do trabalho escrito, apresentação, 
defesa e competência adquirida pelo estudante. 

3. Uma vez encontrada a nota final da Monografia por consenso, o Presidente do 
Júri convida a plateia e o candidato de volta à sala para anúncio da nota final. 

4. O presidente do Júri deve informar ao estudante que tem quinze (15) dias para 
realizar as recomendações dos membros do Júri, caso seja necessário e, 
devolver a nova versão para a Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso 
acompanhada das versões dos membros do Júri para facilitar a apreciação. 

5. Depois do anúncio da nota final da Monografia os membros do Júri devem 
mostrar cortesia e simpatia ao estudante saudando-o parabenisando-o pelo fim 
do curso.  

6. Depois das saudações os membros do Júri devem retirar-se da sala ao mesmo 
tempo.  

7. Após a apresentação e defesa do Trabalho de Culminação do Curso, o 
estudante tem quinze (15) dias para efectuar possíveis correções ao trabalho e, 
deve submeter duas (2) cópias rígidas da versão final e uma (1) cópia digital em 
formato PDF num disco compacto (CD) à Comissão de Trabalhos de 
Culminação de Cursos do ISPG, incluindo slides da apresentação, apêndices e 
anexos do trabalho. 

Artigo 156 
(Reprovação) 

1. Trabalhos mal elaborados e/ou defendidos podem ser reprovados na 
apresentação e defesa. 

2. Em caso do disposto no número anterior a mesa de Júri pode solicitar repetição 
da apresentação e defesa depois de revistos todos os aspectos que levarem à 
reprovação. 

3. Trabalhos com indícios de fraude comprovada são reprovados e por 
consequência o estudante deverá repetir toda a Monografia, desde início com 
um outro tema. 

4. Constitui fraude da Monografia, para além do disposto no Capítulo XX deste 
regulamento do qual faz parte integrante, o fabrico de dados, a aplicação de 
metodologias cientificamente infundadas e cópia integral da Monografia 
anteriormente submetidos no ISPG ou noutra instituição de ensino, investigação 
ou prestação de serviços. 

5. Em caso de detecção do número anterior, qualquer membro do Júri poderá 
solicitar dados e informações de sustento para averiguação, o que deve ser 
satisfeito no prazo de três (3) dias úteis, a contar da data de solicitação de tais 
informações. 
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6. Casos de fraude ou manipulação não previstos neste regulamento são 
resolvidos pelo Director Geral sob proposta da Comissão de Trabalhos de 
Culminação do Curso. 

Artigo 157 
(Criação da Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso) 

1. A Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso é um órgão criado no ISPG 
para coordenar actividades de índole científico e gerir o processo de 
culminação de cursos ministrados no Politécnico. 

2. A Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso tem um mandato igual ao 
dos Directores da Divisão e são nomeados pelo Director Geral. 

3. A Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso tem o papel de receber 
todos os Trabalhos de Culminação do Curso que inclui os protocolos,  
Monografias e Relatórios de Estágio Académico, Projectos de Incubação e 
Simulação Empresarial, bem como proceder a avaliação da prontidão das 
mesmas, no que concerne a estrutura e apresentação. 

4. A Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso também tem a 
responsabilidade de avaliar as propostas de estudantes sobre seus tutores e co-
tutores, em que verifica a área de formação destes e sua relevância para o 
trabalhos de culminação do curso em causa. 

5. Uma vez aceites os nomes de tutores, a Comissão de Trabalhos de Culminação 
do Curso deverá emitir uma carta formal ao tutor e co-tutores, indicando a 
aceitação e as expectativas do ISPG, bem como as normas e condições 
internas que regem trabalhos de culminação do curso, de acordo com o 
presente regulamento e outros dispositivos legais em vigor. 

6. Os trabalhos de culminação do curso aprovados à examinação devem ser 
direccionados ao Examinador nomeado pela Comissão de Trabalhos de 
Culminação do Curso. 

Artigo 158 
(Composição da Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso) 

1. A Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso é composta por cinco (5) 
elementos dentre docentes e investigadores do ISPG, de reconhecido mérito e 
experiência na realização e publicação de trabalhos técnico-científicos.  

2. A mesma deverá incluir representações de áreas ministradas no ISPG, bem 
como nas consideradas de interesse da instituição. 

3. A Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso deve ter um presidente que 
é responsável por marcar encontros da comissão e garantir o bom 
funcionamento desta. 

4. O Presidente da Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso tem direito a 
voto de qualidade em caso de empate e ou em situações de indecisão. 
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5. O Presidente só pode exercer a função num único mandato. 

6. A aprovação do trabalho de culminação de curso `a defesa é baseada numa 
apresentação aos membros da Comissão de Trabalhos de Culminação do 
Curso do perfil do estudante candidato, sua performance no ISPG e das 
considerações do Examinador. 

7. Cada membro da Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso tem direito 
a voto para a aprovação do trabalho de culminação de curso para a defesa e 
outras deliberações. 

Artigo 159 
(Requisitos de examinadores) 

1. Os Examinadores de Trabalhos de Culminação do Curso do ISPG devem possuir, 
no mínimo, o grau de Mestrado na área temática do projecto que vão 
examinar. 

2. Somente em casos excepcionais são aceites Examinadores com grau de 
Licenciatura, desde que tenham uma experiência comprovada de, pelo 
menos, dois (2) anos de docência no ISPG ou de trabalho na área. 

3. Os Examinadores de Trabalhos de Culminação do Curso podem ser externos ou 
internos ao ISPG. 

4. Os Examinadores internos podem ou não ser membros da Comissão de 
Trabalhos de Culminação do Curso. 

5. Os Examinadores podem ou não ser oponentes na defesa do trabalho de 
culminação de curso. 

Artigo 160 
(Tutoramento e examinação de trabalhos de culminação de curso) 

1. Cada docente do ISPG, com vínculo contractual a tempo inteiro deve, num 
determinado ano lectivo, tutorar Trabalhos de Culminação do Curso, em 
número que se adeque a sua capacidade e a área de formação ou 
especialização. 

2. Cada docente do ISPG, com vínculo contractual a tempo inteiro deve, num 
determinado ano lectivo, examinar Trabalhos de Culminação do Curso, em 
número que se adeque a sua capacidade e a área de formação ou 
especialização. 

3. Cada docente do ISPG, com contracto a tempo parcial deve, num 
determinado ano lectivo, tutorar Trabalhos de Culminação do Curso, em 
número que se adeque a sua capacidade e a área de formação ou 
especialização. 

4. Cada docente do ISPG, com contracto a tempo parcial deve, num 
determinado ano lectivo, examinar Trabalhos de Culminação do Curso, em 
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número que se adeque a sua capacidade e a área de formação ou 
especialização. 

5. Ao pessoal de reconhecido mérito numa área específica, pode num 
determinado ano lectivo, tutorar Trabalhos de Culminação do Curso, em 
número que se adeque a sua capacidade e a área de formação ou 
especialização. 

6. Ao pessoal de reconhecido mérito numa área específica, pode examinar, num 
determinado ano lectivo, examinar Trabalhos de Culminação do Curso, em 
número que se adeque a sua capacidade e a área de formação ou 
especialização. 

7. A Comissão de Trabalhos de Culminação tem a prerrogativa de solicitar 
qualquer docente, que satisfizer os requisitos a colaborar no tutoramento, 
examinação, participação no júri e entre outras necessidades impostas pelo seu 
trabalho. 

Artigo 161 
(Incentivos a investigação pelos docentes) 

1. Dada a sua natureza e mandato, o ISPG encoraja actividades de investigação 
científica pelos docentes. 

2. Por inerência de funções e tipo de carreira de docente universitário, 
anualmente, o docente para além de leccionação, deve realizar actividades 
de investigação e proceder a publicação dos respectivos resultados. 

3. As actividades de investigação científica de cada docente, para além de 
contribuirem para a melhoria de qualidade e base técnico-científica do 
docente, permite-lhe progredir com celeridade na carreira docente. 

4. Para efeitos do presente artigo, pela incumbência de funções, o superior 
hierárquico imediato na orgânica em que o docente está afecto no ISPG, 
poderá considerar na sua avaliação anual todos os elementos relacionados 
com a investigação em que o docente estiver envolvido.   

5. Aos docentes a tempo parcial ou em regime de convidado, uma vez cessado o 
termo para exercício de funções de docente, poderão solicitar cartas de 
recomendação ou documento similar, sobre seu trabalho no ISPG.   

Artigo 162 
(Sigilo) 

A Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso deve velar pela protecção do 
nome do Examinador e tudo fazer para garantir total sigilo nesta matéria. 

Artigo 163 
(Reuniões da Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso) 

1. A Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso reúne-se para avaliar a 
prontidão dos Trabalhos de Culminação do Curso e para analisar as 
considerações dos Examinadores. 
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2. Para satisfazer o disposto no número anterior a Comissão de Trabalhos de 
Culminação do Curso deve reunir-se uma semana depois do prazo da 
recepção dos Trabalhos de Culminação do Curso para examinação. 

3. Quando necessário a Comissão de Trabalhos de Culminação do Curso poderá 
reunir-se extraordinariamente durante o ano lectivo para responder a situações 
pontuais ligadas aos Trabalhos de Culminação do Curso ou a outros de índole 
académico.  
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CAPÍTULO XVII. DOS CURSOS EM REGIME PÓS- LABORAL 
Artigo 164 
(Definição) 

Os cursos de graduação em regime pós-laboral são todos que integram os cursos 
cujas aulas são ministradas no período pós-laboral. Para além disso, os cursos de 
graduação em regime laboral e em regime pós-laboral, diferem 
fundamentalmente na exigência de pagamento de mensalidades para suporte 
das actividades lectivas no regime pós- laboral. Em tudo o mais, estão sujeitos ao 
mesmo curriculum e regem-se pelos mesmos padrões de qualidade e exigências 
de avaliação e de calendarização académico-pedagógica. Porém, as 
particularidades dos cursos de graduação em regime pós laboral, incluem as 
implicações directas na gestão interna dos recursos humanos e financeiros das 
Divisões  que os  administram e, por esta via, justifica-se o seu enquadramento 
específico em algumas matérias específicas. 

Artigo 165 
(Taxas e mensalidades) 

1. As taxas de mensalidades para o regime pós-laboral difere daquele fixado para 
o regime laboral. 

2. O pagamento de mensalidades recaem sobre os dez (10) meses 
correspondentes a dois (2) semestres lectivos. 

3. As mensalidades são fixadas em moeda nacional. 
4. O valor das mensalidades será fixado por Despacho do Director Geral, 

mediante proposta conjunta das Divisões  que administram cursos pós- laboral, 
atendidas as especificidades e necessidades de cada curso. 

5. Na fixação do valor das mensalidades atender-se-á ao estatuto de estudantes 
nacionais e de estudantes estrangeiros, caso existam. 

6. O valor das mensalidades é fixado em cada ano lectivo podendo ser objecto 
de actualizações. 

Artigo 166 
(Permuta de regime) 

1. O ingresso no curso de pós-laboral é, em princípio irreversível. 
2. Excepcionalmente, poderá ser concedida autorização para mudança de 

regime mediante permuta com estudante inscrito em regime laboral ou diúrno 
a quem falte idêntico número de anos para a conclusão do curso. 

3. O pedido de permuta deverá ser formulado, em requerimento dirigido ao 
Director dos Serviços Estudantís e Registo Académico da Divisão, para cada um 
dos estudantes interessados. 

4. Com autorização de permuta, os requerentes ficam obrigados ao pagamento 
de uma taxa de mudança de regime correspondente a metade do valor da 
mensalidade cobrada no regime pós-laboral, além de outros emolumentos 
previstos na lei. 

5. O estudante que transita do regime diurno para o pós-laboral fica ainda 
obrigado ao pagamento imediato de seis meses de mensalidades. 
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6. Salvo o disposto no número seguinte do presente artigo, a mudança de regime 
se torna definitiva se num período de seis (6) meses após a autorização, não 
houver  desistência por parte do estudante que ingressa no regime pós-laboral. 

7. Em caso de fraude comprovada, a permuta fica sem efeito e os estudantes são 
reintegrados no regime da sua inscrição inicial. O estudante que reingressa no 
regime pós-laboral fica obrigado ao pagamento de quaisquer mensalidades 
em dívida. 

Artigo 167 
(Frequência em outro regime) 

No ISPG não é permitida a frequência às aulas de um regime diferente ao da 
matrícula e  inscrição inicial do estudante, em qualquer dos cursos, quer seja de 
regime laboral ou pós-laboral. 
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CAPÍTULO XVIII. DOS TRABALHOS INDEPENDENTES 
Artigo 168 
(Definição) 

Para efeitos do presente regulamento, o trabalho independente é tratado como 
um módulo de integração de conteúdos de outros módulos que compõe os blocos 
e serve para consolidar matérias aprendidas, exercitar e visualizar a sua 
practicabilidade no contexto real da área profissional que o bloco representa. 

Artigo 169 
(Realização) 

O trabalho independente é: 
1. Realizado em todos os blocos dos cursos de engenharias, com excepção 

daqueles onde a sua realização é prescindida dentro do respectivo plano 
curricular.  

2. Coordenado e leccionado por um ou mais docentes que planificam as fases 
deste e acompanham as respectivas realizações. 

3.  De carácter individual e deve ser realístico e original obedecendo os requisitos 
e objectivos exigidos no bloco onde se insere. 

4. Monitorado por um tutor a ser atribuido pelo Responsável de Ano. 
5. Estruturado segundo guião disponibilizado pelo coordenador. 

Artigo 170 
(Avaliação de trabalho independente) 

1. O trabalho independente culmina com a preparação de um relatório que é 
apresentado e defendido em plenário dentro do bloco onde se insere. 

2. Todos os estudantes devem entregar os relatórios em datas marcadas com o 
visto do tutor do estudante na capa deste. 

3. Trabalhos sem visto do tutor não são recebidos pelo docente coordenador do 
trabalho independente. 

4. A apresentação e defesa do trabalho independente deve ser realizado antes 
da época de exames normais.  

5. A avaliação do trabalho independente é feita em duas partes: o relatório 
escrito e a apresentação e defesa. 

6. O relatório escrito conta para sessenta porcento (60%) e a apresentação e 
defesa conta para quarenta porcento (40%) da nota final do módulo. 

7. A avaliação e publicação de notas finais de trabalho independente não 
depende da aprovação do estudante em outros módulos, apesar destes serem 
o suporte daquele. 
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CAPITULO XIX. DOS MÓDULOS E DISCIPLINAS ANUAIS 
Artigo 171 
(Definição) 

Para efeitos do presente regulamento constituem módulos anuais aqueles que o 
seu decurso dentro de um curso extende-se por todo o ano lectivo. 

Artigo 172 
(Generalidades) 

1. Os módulos anuais são regidos por um ou mais docentes que para além de 
outras, tem a responsabilidade de garantir a planificação, coordenação e 
gestão dos processos lectivos destes. 

2. Os módulos anuais, regra geral, servem de suporte aos blocos, dentro dos cursos 
de regime modular, e procuram complementar o alcance de competências 
principais naqueles. 

3. Pelo seu carácter, as competências específicas dos módulos anuais devem 
coroborar com as competências principais do bloco onde se inserem, sendo 
por isso, aplicados a tais blocos.  

Artigo 173 
(Avaliação) 

1. Salvo disposto em regulamento específico, a avaliação dos módulos anuais 
deve ser feita dentro da vigência do bloco onde se insere e, apresentados os 
resultados finais de cada bloco. 

2. Para efeitos do no. anterior os docentes devem garantir a preparação de 
planos que coadunem com as competências do bloco, cuja complexidade 
cresce à medida que se aproxima do fim do ano lectivo. 

3. O(s) docente(s) deve(m) apresentar resultados ao Departamento dos Registos 
Académicos no final de cada bloco.  

4. Para efeitos de avaliação, a competência específica de cada módulo anual 
dentro de um bloco é independente da outra que esteja no bloco seguinte ou 
anterior, num determinado nível. 
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CAPITULO XX. DAS TAXAS E MULTAS 
Artigo 174 

(Enumeração) 
1. Sem prejuízo de outras estipulações legais, nos termos do presente 

Regulamento, os actos a seguir enumerados estão sujeitos ao pagamento de 
taxas e multas: 

a) Exame de Recorrência; 
b) Exame Especial; 
c) Certificado de Licenciatura; 
d) Certificado de Módulos e Disciplinas Feito(a)s; 
e) Certificado de Bacharelato; 
f) Declaração de Confirmação; 
g) Inscrição aos blocos ou disciplinas e exame de admissão; 
h) Matrícula e renovação; 
i) Revisão de avaliação; 
j) Emissão de Novo Cartão do Estudante; 
k) Emissão de Diploma;  
l) Mudança de curso; 
m) Requerimento para realização de uma avaliação perdida por motivos 

justificados; 
n) Boletim de Matrícula; 
o) Boletim de Inscrição; 
p) Outras que a Direcção do ISPG estipular para o efeito. 

2. Nos termos do presente regulamento, o não cumprimento dos prazos de 
matrícula, inscrição aos blocos ou módulos ou disciplinas, pagamento de 
mensalidades, sujeita-se ao pagamento de multa fixada em vinte porcento 
(20%) da taxa correspondente após o prazo. 

3. As taxas e multas referidas no número um (1) do presente artigo são fixadas por 
Despacho do Director Geral do ISPG. 
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CAPITULO XXI. DOS DIREITOS E DEVERES ACADÉMICOS DOS ESTUDANTES 
Artigo 175 
(Direitos) 

Constituem direitos académicos dos estudantes: 

1. Participar de todas as aulas dos módulos, blocos e das disciplinas em que 
estiver inscrito, desde que para tal respeite as normas e regras previamente 
acordadas com o docente responsável pelo módulo, bloco e pela 
disciplina; 

2. Ser convenientemente atendido pelo pessoal docente e técnico-
administrativo em suas solicitações e orientações, no campo específico; 

3. Contactar o docente sempre que se julgar pertinente a qualquer momento 
dentro das horas de trabalho e nos dias úteis da semana; 

4. Aceder a todas infra-estruturas, materiais e equipamentos de ensino-
aprendizagem disponíveis na instituição para estudantes;  

5. Ter um tutor que o acompanha em todas as suas actividades académicas; 

6. Ser informado da situação do seu aproveitamento académico; 

7. Ter a sua disposição todos os meios de apoio ao processo de aprendizagem. 

8. Reclamar e opinar sobre qualquer assunto que afecta o seu sucesso no 
processo de ensino-aprendizagem.  

Artigo 176 
(Deveres) 

Constituem deveres académicos especiais dos estudantes: 

1. Participar nas aulas e demais actividades curriculares e realizar todas as 
tarefas previstas no plano dos módulos, disciplinas e actividades curriculres 
em que estiver inscrito. 

2. Cumprir com os horários das aulas e prazos estabelecidos para as 
actividades ou tarefas passadas nos módulos, disciplinas e actividades 
curriculres em que estiverem inscritos. 

3. Relatar ao docente e/ou facilitador sobre irregularidades e outras situações 
que contribuam negativamente para o processo de ensino-aprendizagem. 

4. Usar com zelo e idoneidade os materiais e equipamentos da instituição, sob 
pena de lhe serem imputadas responsabilidades pela danificação dos 
mesmos. 

5. Colaborar e participar activamente para criação de um ambiente de 
aprendizagem são. 
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6. Fazer-se representar junto dos órgãos colegiais do ISPG, na forma do estatuto 
e de regulamentos em vigor. 

7. Respeitar e cumprir com as normas e regulamentos em vigor na instituição. 

8. Abster-se da prática de quaisquer actos que importem a perturbação da 
ordem, ofensa aos bons costumes, desrespeito às autoridades escolares, aos 
professores e servidores em geral. 

9. Contribuir, no âmbito de sua actuação, para o bom nome, prestígio e 
engrandecimento do politécnico. 

Artigo 177 
(Infracções académico-pedagógicas) 

1. Ao estudante que viole os seus deveres académicos e pedagógicos, abuse dos 
seus direitos académicos e pedagógicos ou que de má-fé prejudique o 
funcionamento ou o prestígio dos órgãos e agentes académico-pedagógicos 
do ISPG serão aplicadas sanções disciplinares, sem prejuízo do procedimento 
criminal ou civil a que a mesma conduta possa dar lugar. 

2. Constituem infracções académico-pedagógicas os seguintes comportamentos:  

a) Qualquer acto ou tentativa de falsificação de identificação, de 
declaração, de assinatura e entrega de falsos documentos durante os 
processos de admissão, matrícula, inscrição, mudança de curso, 
equivalência, reingresso e de obtenção de bolsa de estudo, isenção e 
redução de mensalidades. 

b) O plágio e qualquer acto ou tentativa de utilização, obtenção, cedência 
ou transmissão de informações, opiniões ou dados, pelo próprio ou por 
intermédio ou terceira pessoa, através de livros, cábulas e outros meios, 
realizado de forma escrita, oral, gestual ou por outras antes ou durante a 
realização de provas de avaliação. 

c) O suborno de docentes ou de funcionários do ISPG, visando, 
nomeadamente adulterar ou viciar normas, regras ou procedimentos 
estabelecidos pelo ISPG, obter elementos de provas de avaliação antes 
da sua realização, adulterar ou viciar a classificação obtida nas provas de 
avaliação e/ou nas pautas publicadas ou com o fim de obter qualquer 
outra vantagem académico-pedagógica. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

98 
 

Artigo 178 
(Sanções) 

1. A ocorrência dos actos descritos no artigo anterior e de acordo com a sua 
gravidade e efeitos e prejuízos causados na comunidade académica e na 
instituição como tal, independentemente do procedimento criminal 
correspondente, conduzem a aplicação das seguintes sanções: 

a) Repreensão oral na presença da turma; 

b) Repreensão registada e afixação pública da mesma; 

c) Exclusão ou reprovação da disciplina em causa e sem direito a exame de 
recorrência; 

d) Exclusão ou reprovação da disciplina em causa e sem direito a exame de 
recorrência acrescida de anulação de inscrição nas restantes disciplinas; 

e) Interdição de inscrição no semestre subsequente; 

f) Interdição de admissão, matrícula, inscrição ou reingresso durante o 
período mínimo de um ano; 

g) Interdição definitiva de ingresso no ISPG; 

h) Expulsão do ISPG. 

2. Na aplicação das sanções mencionadas no número anterior a reincidência ou 
a acumulação serão considerados agravantes especiais. 

Artigo 179 
(Competências para a aplicação das sanções) 

1. São competentes para a aplicação das sanções previstas nas alíneas a) e b) do 
artigo anterior o Director do Curso que administra o curso em que o estudante 
se encontra matriculado. 

2. Compete ao Director da Divisão aplicar as sanções previstas nas alíneas c) e d) 
do artigo anterior. 

3. Compete exclusivamente ao Director-Geral do ISPG aplicar as sanções previstas 
na alínea e) a h) do artigo anterior. 

4. Não será aplicada mais de uma sanção pela mesma infracção.  

Artigo 180 
(Efeitos acessórios das sanções) 

1. As penas enunciadas nas alíneas b) a h) do artigo referente às sanções têm 
como efeitos acessórios o seu registo na ficha académica do estudante. 
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2. As sanções enumeradas nas alíneas d) a h) do artigo referente às sanções 
podem, adicionalmente, ter como efeito a perda dos direitos ou regalias 
relacionadas com a bolsa de estudo, isenção ou redução de mensalidades, por 
um período mínimo de um ano. 

3. Compete ao Director de Divisão propor ao Director Geral do ISPG a aplicação 
do disposto no número anterior do presente artigo, quem o decidirá em 
despacho próprio. 

Artigo 181 
(Procedimentos) 

1. A aplicação de qualquer medida disciplinar carece de participação escrita da 
ocorrência do facto no prazo de setenta e duas (72) horas, após o seu 
conhecimento, junto dos órgãos competentes para aplicação das sanções 
previstas no artigo anterior. 

2. A participação pode ser feita por qualquer membro da comunidade do 
politécnico ou exterior a ela, que tenha conhecimento da prática do acto. 

3. Para a instrução do processo será formada uma Comissão de Instrução 
Disciplinar de três (3) elementos provenientes dos diversos corpos que compõem 
a Comunidade do Politécnico, sendo nela sempre obrigatória a presença de 
um membro do corpo docente que será o Relator. 

4. Compete à Comissão de Instrução Disciplinar instruir e propor a decisão 
correspondente, sendo a sua decisão tomada por maioria simples.  

5. Havendo voto vencido na elaboração do relatório final do processo disciplinar, 
as declarações de voto vencido serão juntadas ao relatório antes de subida do 
processo para decisão. 

Artigo 182 
(Impugnação das sanções e outras regras aplicáveis) 

1. O estudante que não se sentir conformado com a decisão contra si tomada em 
sede de procedimento disciplinar assiste-lhe o direito de recurso a ser exercido 
com a observância do seguinte: 

a) Por reclamação, em requerimento dirigido à entidade que tomou a 
decisão no prazo de três (3) dias após a tomada de conhecimento da 
decisão impugnada; 

b) Por recurso hierárquico em requerimento dirigido ao Director Geral no 
prazo de cinco (5) dias após o conhecimento da decisão impugnada; 

c) Por impugnação judicial e nos termos da lei. 

Em todo o que esteja omisso sobre o procedimento disciplinar serão aplicadas as 
normas previstas em sede disciplinar pelo Estatuto Geral do Funcionário do Estado. 
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CAPITULO XXII. DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS E FINAIS 
Artigo 183 

 (Disposições transitórias) 
As competências do Director de Divisão serão asseguradas pelo Director dos 
Serviços Estudantís e Registo Académico, enquanto a Divisão não estiver em pleno 
funcionamento. 

Artigo 184 
(Dúvidas e questões omissas) 

As dúvidas surgidas da interpretação do presente regulamento serão resolvidas por 
despacho do Director Geral do ISPG. 
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CAPITULO XXIII. DOS APÊNDICES 
Artigo 185 

(Enumeração) 
Para melhor ilustração e suporte das demais disposições contidas neste 
regulamento aprenta-se a seguir a lista de apêndices na seguinte ordem: 

1. Ficha de Matrícula; 
2. Ficha de inscrição; 

a) Para cursos de regime modular; 
b) Para cursos de regime semestral; 

3. Cálculo de notas finais e de conclusão do curso; 
a) O cálculo de notas finais para o curso de regime modular; 

Tabela 1a. Exemplo de cálculos de notas finais de curso de regime 
modular para 1º e 2º anos; 
Tabela 1b. Exemplo de cálculos de notas finais de curso de regime 
modular para 3º e 4º anos; 

b) O cálculo de notas finais para curso de regime semestral; 
Tabela 2a. Exemplo de cálculos de notas finais de curso de regime 
semestral para 1º e 2º anos; 
Tabela 2b. Exemplo de cálculos de notas finais de curso de regime 
semestral para 3º e 4º anos; 

4. Formulário de aprovação para o estágio; 
5. Folha de auto avaliação para Estágios I, II e outro(s); 
6. Folha de avalição preliminar para Estágios I, II e outro(s); 
7. Guião de avaliação de estágios; 
8. Guião para avalição do relatório do estágio; 
9. Modelo de Acta do estágio; 
10. Modelo de Acta de Trabalhos de Culminação de Curso; 

a) Protocolo de Estágio Académico; 
b) Relatório de Estágio Académico; 
c) Protocolo de Projecto de Incubação; 
d) Relatório de Projecto de Incubação; 
e) Protocolo de Monografia Cientáifica; 
f) Monografia Científica. 

11. Modelo para capa do Protocolo de Trabalho de Culminação do Curso; 
12. Modelo para página do rosto do Protocolo de Trabalhos de Culminação do 

Curso; 
13. Declaração do candidato para Protocolo de Trabalhos de Culminação do 

Curso; 
14. Estrutura do Protocolo de Estágio Académico; 
15. Estrutura do Protocolo de Projecto de Incubação; 
16. Estrutura do Protocolo das Monografias; 
17. Normas para a elaboração do Protocolo de Estágio Académico; 
18. Normas para a elaboração do Protocolo de Projecto de Incubação; 
19. Normas para a elaboração do Protocolo das Monografias; 
20. Termo de recepção do Protocolo de Trabalhos de Culminação do Curso; 
21. Ficha de inscrição para Trabalhos de Culminação do Curso; 
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22. Capa tipo para Trabalhos de Culminação do Curso; 
23. Modelo para página do rosto do Trabalho de Culminação do Curso; 
24. Declaração do candidato para Trabalhos de Culminação do Curso; 
25. Estrutura do Relatório de Estágio Académico; 
26. Estrutura do Relatório de Projecto de Incubação; 
27. Estrutura das Monografias; 
28. Normas para a elaboração do Relatório de Estágio Académico; 
29. Normas para a elaboração do Relatório de Projecto de Incubação; 
30. Normas para a elaboração das Monografias; 
31. Formas de citação de fontes bibliográficas aceites no ISPG; 
32. Termo de recepção do Trabalho de Culminação do Curso; 
33. Guião para a avaliação do relatório escrito da Monografia; 
34. Guião de avaliação da apresentação oral e defesa da Monografia; 
35. Ficha de avaliação do Desempenho do estudante durante a realização da 

Monografia; 
36. Ficha de Registo de estudante do Estágio Académico; 
37. Ficha de Registo de estudante do Projecto de Incubação 
38. Termo de aceitação de supervisão e tutoramento de estudantes do ISPG; 
39. Ficha de Avaliação do Estágio Académico pela entidade concedente; 
40. Ficha de Avaliação do Estágio Académico pelo ISPG; 
41. Ficha de Avaliação do Projecto de Incubação pelo Tutor 1; 
42. Ficha de Avaliação do Projecto de Incubação pelo Tutor 2; 
43. Modelo para Planos Analíticos; 
44. Modelo para codificação de unidades lectivas 
45. Modelo de caderno do campo para estágios; 
46. Modelo de Acta de exame; 
47. Modelo de pautas; 

a) Pauta de Frequência de Módulo ou Disciplina; 
b) Pauta de Exame; 
c) Pauta de Exame de Trabalho Independente; 
d) Pauta Final de Estágio Geral I, II ou outro(s); 
e) Pauta Final do Módulo ou Disciplina. 
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1. Ficha de Matrícula 
 

 

 
 
 

BOLETlM  DE  MATRÍCULA 

  
CURSO _________________________________                          Ano Lectivo de 201____ 

 
Nº de Boletim |__|__| 
Nº de Estudante |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  (A preencher pelo RA)                                              
 
A. Dados Pessoais  
  1. Apelido:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
  2. Outros Nomes:_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  3.  Data de Nascimento: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  4.  Sexo:    Masculino    x      Feminino  XX      

  5.  Filho de |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   e  de 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  6.  Natural de |__|__|__|__|__|__|__|__|__|,Localidade|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|         

    Distrito |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  Província|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

  7. Nacionalidade:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  8.  Estado Civil:    Solteiro (a) XX           Casado (a) XX             União Marital (a)         Outro  XX      

  9.  Documento de Identificação (B.I. / Pass. / Dire) nº |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

    do Arquivo de |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, emitido em |__|__|/|__|__|/|__|__| 

B. Endereços 
 1. Durante o tempo lectivo (Av./Rua)  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cidade  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Província |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telefone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Telemóvel  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 2. No período de férias (Av./Rua)  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Município/Distrito |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Província |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Telefone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|        Telemóvel  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                                                 

C. Historial Académico  
  1.  Ano Lectivo de Ingresso:  |__|__|__|__| 

  2.   Já esteve matriculado em outra Instituição de Ensino Superior?  SIM X               Não XX      

 Se SIM, indique qual:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|             

Ano Lectivo de Ingresso |__|__|__|__|/|__|__|__|__| Ano Lectivo de Mudança 

|__|__|__|__|/|__|__|__|__| 

 3. Possui algum Curso Superior Concluído?  SIM X              Não XX      

Se SIM, indique qual:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                                            

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

DEPARTAMENTO DE REGISTO ACADÉMICO 
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D. Dados Económicos 
  1.  Regalia Social:  Isenção de mensalidades  X  

 2. Possui alguma profissão remunerada?   SIM X           .Não XX                    

 Se SIM, indique o local:  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Endereço: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Telefone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|        Telemóvel  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                                                      

  
E. Nível Académico 
 1. Ano a que se Matricula?         1º  X           2º  X             3º   X            4º   X       

  Indique os blocos em que possui módulos em atraso e o respectivo número de módulos: 

  1º X   |__|  2º X   |__|  3º  X  |__| 4º  X   |__| 5º X   |__|  6º X   |__|  7º X   |__| 8º X   |__|  9º X  |__|  

10º X  |__|   

 11º X  |__|  12º   X  |__|   13º   X  |__|   14º   X  |__|    

 
...................................................................................................................... 

 
Instituto Superior Politécnico de Gaza 

Curso de ____________________________________ 

 

Comprovativo de inscrição de matrícula 

 

Nome Completo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Efectuou a inscrição de matrícula do Ano  _________  

Data: __/__/____                                                   

 

 Assinatura do funcionário: ____________________________________ 
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2. Ficha de inscrição 

a) Para cursos de regime modular. 
 

 

 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
CURSO DE ___________________________ 

ANO LECTIVO  201__ 
CÓDIGO: ___________________ 
APELIDO: ____________________  OUTROS NOMES:_______________________ 
Assinale com X na coluna correspondente ao número de inscrição aplicável ao seu 
caso. 

CURSO DE ____________________________, ______ ANO (Nível) 
Periodo: ____ 

   Bloco ____: _____________________________(Nome do Bloco) 

 No. 
Módulos 

Número de Inscrição 

1a Vez 2a Vez 3a Vez 4a Vez 5a Vez 6a Vez 

1 Módulo 1       

2 Módulo 2       

3 Módulo 3       

4 Módulo 4       

5 Módulo 5       

6 Módulo 6       

 

Chókwè, __________de ____________________201__ 

Assinatura do estudante 

______________________________________________ 

 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

DEPARTAMENTO DE REGISTO ACADÉMICO 
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b)Para cursos de regime semestral 
 

 

 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
CURSO DE _________________________________________ 

ANO LECTIVO  201__ 
CÓDIGO: ___________________ 
APELIDO: ____________________  OUTROS NOMES:________________________ 
 
Assinale com X na coluna correspondente ao número de inscrição aplicável ao seu 
caso. 

 
CURSO DE ______________________________________, _____ANO (Nível)  

Semestre: ______ 
   

 No. 
Disciplinas 

Número de Inscrição 

1a Vez 2a Vez 3a Vez 4a Vez 5a Vez 6a Vez 

1 Disciplinas 1       

2 Disciplinas 2       

3 Disciplinas 3       

4 Disciplinas 4       

 

Chókwè, __________de ____________________201__ 

 

Assinatura do estudante 

 

______________________________________________ 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

DEPARTAMENTO DE REGISTO ACADÉMICO 
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3.Cálculo de notas finais e de conclusão do curso. 

a) O cálculo de notas finais para o curso de regime modular é feito da seguinte 
forma: 
A nota final dos módulos (NFM), disciplinas ou actividade curricular obtêm-se 
através de um critério de ponderação com base em 50% da nota de frequência e 
50% da nota de exame. 

A nota do trabalho independente é determinada através de um critério de 
ponderação com base em 60% da nota de elaboração do relatório e 40% da nota 
de apresentação e defesa. 

A nota final do bloco (NFB) é a média aritmética das notas finais dos módulos, 
disciplinas ou actividades curriculares dentro de um bloco, incluindo o de trabalho 
independente. 

A nota final do ano (NFA) é calculada com base no somatório da nota média final 
corrigida de cada bloco que constitui o referido ano do regime modular. 

A nota média corrigida do bloco (NC) é o resultado do produto entre o coeficiente 
de carga horária (CCH) e a média não corrigida do bloco ou a média final do 
bloco (NFB). 

A nota final do curso (NFC) corresponde a nota obtida da média aritmética das 
notas finais dos anos que compõem o curso. 

 

As tabelas 1a e 1b apresentam os exemplos de aplicação dos cálculos acima 
descritos, onde se podem ver as notas de frequência dos módulos, notas médias 
dos módulos, notas do trabalho independente, coeficiente de carga horária, nota 
corrigida e a nota final do bloco para cursos de regime modular. 
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Tabela 1a. Exemplo de cálculos de notas finais de curso de modular para os 1º e 2º anos. 
1o ano 

  

2o ano 

Bloco I Bloco V 
Módulo/Disciplina NFM CH CCH NC Módulo/Disciplina NF CH CCH NC 
Introdução ao curso 10 40 0.02 0.24 
Agrometeorologia 14 20 0.01 0.17 Zootecnias 14 140 0.08 1.17 
Botanica 16 40 0.02 0.38 Reproducao Animal 14 80 0.05 0.67 
Fisiologia Vegetal 15 60 0.04 0.54 Sanidade Animal 11 40 0.02 0.26 

Proteccao Vegetal 14 60 0.04 0.50 
Pricipios Basicos de Melhoramento 
Animal 14 40 0.02 0.33 

Agricultura Geral 15 80 0.05 0.71 Pastos e Foragens 13 40 0.02 0.31 

Horticultura 13 40 0.02 0.31 Nutricao e Alimentacao II 15 40 0.02 0.36 
Estágio Geral I 15 60 0.04 0.54 Ingles II 14 40 0.02 0.33 
Ingles I (aplicada ao Bloco I) 16 40 0.02 0.38 Estagio II 13 60 0.04 0.46 
Computacao 20 30 0.02 0.36 
Tecnicas de comunicacao 14 30 0.02 0.25 
Trabalho Independente 17 60 0.04 0.61 Trabalho Independente 16 80 0.05 0.76 
Nota Final do Bloco I (NFB) 15 560 0.33 4.97 Nota Final do Bloco I (NFB) 14 560 0.33 4.59 

Bloco II Bloco VI 

Introdução a Produção animal 16 40 0.02 0.38 
Maquinaria e equipamento 
agropecuario 14 100 0.06 0.83 

Anatomia Animal 15 80 0.05 0.71 
Gestao do parque de maquinas e 
equipamento 15 80 0.05 0.71 

Fisiologia animal 14 80 0.05 0.67 Armazenamento e Conservação 15 60 0.04 0.54 

Principios Básicos de Sanidade Animal 14 60 0.04 0.50 
Principios de Processamento de 
Produtos Pecuarios 16 60 0.04 0.57 

Nutrição e Alimentação animal 16 80 0.05 0.76 Construções rurais 15 80 0.05 0.71 
Estágio Geral I 15 60 0.04 0.54 Ingles II 14 40 0.02 0.33 
Ingles I (aplicada ao Bloco II) 16 40 0.02 0.38 Estagio II 12 60 0.04 0.43 
Computacao 20 30 0.02 0.36 
Tecnicas de comunicacao 14 30 0.02 0.25 
Trabalho Independente 15 60 0.04 0.54 Trabalho Independente 13 80 0.05 0.62 
Nota Final do Bloco II 16 560 0.33 5.17 Nota Final do Bloco VI 14 560 0.33 4.8 

Bloco III Bloco VII 
Sistemas Agro-Florestais 15 30 0.02 0.27 Estagio em Zootecnia I 18 240 0.14 2.57 
Plantações Florestais 14 30 0.02 0.25 
Nocoes de Maneio e exploracao 
florestal 14 40 0.02 0.33 
Fruticultura 13 40 0.02 0.31 
Estágio Geral I 15 24 0.01 0.21 
Ingles I (aplicada ao Bloco III) 16 16 0.01 0.15 
Computacao 20 10 0.01 0.12 
Tecnicas de comunicacao 14 10 0.01 0.08 

Trabalho Independente 12 40 0.02 0.29 
Nota Final do Bloco III 15 240 0.14 2.11 Nota Final do Bloco VII 18 240 0.14 2.6 

Bloco IV Bloco VIII 
Pesquisa e análise de mercados 16 40 0.02 0.38 Negociacao e Gestao de Conflitos 14 60 0.04 0.5 
Nocoes de planificacao, organizacao 
e leg 13 60 0.04 0.46 Meios de estensao e div tecnologia 14 40 0.02 0.33 
Nocoes de gestao 14 60 0.04 0.50 Form e fort de grupos de inte 14 40 0.02 0.33 

Estatística I 14 40 0.02 0.33 
Metodos participativos e elaboracao 
de proj 14 80 0.05 0.67 

Estágio Geral I 15 36 0.02 0.32 Ingles II 14 20 0.01 0.17 
Ingles I (aplicada ao Bloco IV) 16 24 0.01 0.23 
Computacao 20 10 0.01 0.12 
Tecnicas de comunicacao 14 10 0.01 0.08 
Trabalho Independente 15 40 0.02 0.36 Trabalho Independente 15 80 0.05 0.71 
Nota Final do Bloco IV 15 320 0.19 2.90 Nota Final do Bloco VIII 14 320 0.19 2.7 

Nota Final do 1o Ano 15 1680 1 15 Nota Final do 2o Ano 15.0 1680 1 15 
Para ilustração, o exemplo usa Plano de Estudos do Curso de Engenharia Zooténcica. 
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Tabela 1b. Exemplo de cálculos de notas finais de curso de Engenharia Zootécnica, para os 3º e 4º 
anos. 

3o ano 

  

NF 3o Ano 

  

4o ano 

  

NFC 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bloco IX Bloco XII 
Módulos NF CH CCH NC Módulos NF CH CCH NC 

  Administracao e Gestao 10 80 0.05 0.48 Reproducao Animal II 10 80 0.05 0.48 

Comercializacao 10 80 0.05 0.48 
Seleccao e Melhoramento 
Animal 10 80 0.05 0.48 

Gestao de Recursos 
Humanos 10 80 0.05 0.48 

Conservacao e 
Processamento carnes 10 80 0.05 0.48 

Gestao Financeira 10 120 0.07 0.71 
Conservacao e 
Processamento de Estrumes 10 30 0.02 0.18 

 

Conservacao e 
Processamento de Peles e 
Cortumes 

10 
30 0.02 0.18 

 

Conservacao e 
Processamento de Leite e 
Produtos Lateos 

10 
60 0.04 0.36 

 Biotecnologia 13 40 0.02 0.31 
Trabalho Independente 15 200 0.12 1.79 Trabalho Independente 14 160 0.1 1.33 
Nota Final do Bloco IX 11 560 0.33 3.7 Nota Final do Bloco XII 11 560 0.33 3.6 

  Bloco X Bloco XIII 
Estagio em Zootecnia II 17 800 0.48 8.10 Metodos de Investigacao 10 80 0.05 0.48 

 Estatistica II 10 120 0.07 0.71 

 Economia Agricola 10 100 0.06 0.60 

 Economia de Producao 10 100 0.06 0.60 

 Trabalho Independente 13 160 0.1 1.24 
Nota Final do Bloco X 17 800 0.48 8.1 Nota Final do Bloco XIII 11 560 0.33 3.5 

  Bloco XI Bloco XIV 
Trabalho Independente 13 320 0.19 2.48 Trabalho Independente 10 560 0.33 3.33 

  0 0 
Nota Final do Bloco XI 13 320 0.19 2.5 Nota Final do Bloco XIV 10 560 0.33 3.3 

  

          

Nota Final do 3o Ano 13.7 1680 1 14 15 Nota Final do 4o Ano 10.5 1680 1 10 14 

Para ilustração, o exemplo usa Plano de Estudos do Curso de Engenharia Zooténcica.
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b) O cálculo de notas finais para curso de regime semestral é feito da seguinte 
forma: 
A avaliação final do semestre inicia com o cálculo das notas finais de disciplina 
(NFD) que se obtêm através de um critério de ponderação com base em 50% da 
nota de frequência (NF) dos módulos, disciplinas ou actividade curricular e, 50% da 
nota de exame (NE).  

A nota final do semestre (NFS) é a média aritmética das notas das disciplinas que 
compõem o semestre. 

A nota final do ano (NFA) é calculada com base no somatório da nota média 
corrigida (NC) de cada semestre que constitui o referido ano do regime semestral. 

A média corrigida do semestre é o resultado do produto entre o coeficiente de 
carga horária (CCH) e a média não corrigida do semestre ou a média final do 
semestre (NFS). 

A nota final do curso (NFC) corresponde a nota obtida da média aritmética das 
notas finais dos anos que compõem o curso. 

As tabelas 2ª e 2b abaixo mostram o exemplo de aplicação de cálculos de notas 
finais no regime semestral, onde se podem ver as notas de frequência das 
disciplinas, coeficiente de carga horária e nota corrigida. 

Tabela 2a. Exemplo de cálculos de notas finais de curso de regime semestral para os 1º e 2º anos. 
1o ano 2o ano 

I Semestre/16 semanas I Semestre/16 semanas 

Módulo/Disciplina NFD CH CCH NC Módulo/Disciplina NFD CH CCH NC 

Matematica I 14 64 0.08 1.1 Contabilidade de custo I 10 64 0.08 0.8 
Microeconomia 13 80 0.10 1.30 Fiscalidade 10 64 0.08 0.80 
Metodo de esttudo e 
investigacao 14 64 0.08 1.1 Calculo Financeiro 12 80 0.1 1.2 

Propedeutica Comercial 12 64 0.08 1 Gestao das Organizacoes 14 64 0.08 1.12 

Informatica 13 64 0.08 1 Estatistica I 17 64 0.08 1.36 

Ingles de Negocios 15 64 0.08 1.20 Contabilidade Financeira I 13 80 0.1 1.30 

Nota Final do Semestre I 13.5 400 0.50 6.8 Nota Final do Semestre I 12.67 416 0.52 6.59 

1o ano (cont.) 2o ano (cont.) 

II Semestre/16 semanas II Semestre/16 semans 

Matematica II 15 64 0.08 1.20 Estatistica II 12 64 0.08 0.96 

Tecnicas de Comunicacao 12 48 0.06 0.7 Contabilidade de custos II 13 64 0.08 1.04 

Macroeconomia 11 80 0.10 1.10 Auditoria Interna 16 64 0.08 1.28 
Direito Empresarial 14 64 0.08 1.1 Direito de Trabalho e Seg. Social 12 48 0.06 0.72 
Ingles Tecnico 12 64 0.08 1 Gestao de Recursos Humanos 11 64 0.08 0.88 
Contabilidade Financeira I 10 80 0.10 1.0 Contabilidade Financeira III 10 80 0.1 1.00 

Nota Final do Semestre II 12.3 400 0.50 6.10 Nota Final do Semestre II 12.33 384 0.48 5.88 

Nota Final do 1o Ano   800 1.00 13 Nota Final do 2o Ano   800 1.00 12 
Para ilustração, o exemplo usa Plano de Estudos do Curso de Contabilidade e Auditoria. 

 



 

111 
 

 
 
Tabela 2b. Exemplo de cálculos de notas finais de curso de regime semestral para os 3º e 4º anos. 

3o ano NF 3o Ano 4o ano NFC 

I Semestre/16 Semanas I Semestre/16 semanas 

  

Módulos NFD CH CCH NC Módulos NFD CH CCH NC 
Contabilidade Financeira 
IV 16 80 0.10 1.54 

Contabilidade e Sistemas 
de Informacao 12 64 0.15 1.85 

Marketing 12 64 0.08 0.92 
Contabilidade 
Internacional 13 64 0.15 2.00 

Gestao Financeira I 10 80 0.10 0.96 Empreendedorismo 12 64 0.15 1.85 

Mercados e Sistemas 
Financeiros 13 64 0.08 1.00 

Deontologia e Etica 
Empresarial 11 64 0.15 1.69 

Auditoria Externa I 14 64 0.08 1.08 
Planeamento e Controlo 
de Gestao 10 80 0.19 1.92 

Tecnicas de Comercio 
Internacional 11 64 0.08 0.85           

Nota Final do Semestre I 12.67 416 0.50 6.33 Nota Final do Semestre I 11.60 336 0.81 9.37 

3o ano (cont.) 4o ano (cont.) 

II Semestre/16 semestre II Semestre/16 semestre 

Gestao Financeira II 10 80 0.10 0.96 
Estagio Academico ou 
Simulacao Empresarial 

15 80 0.19 2.88 

Analise e Gestao de 
Projectos 11 64 0.08 0.85 
Auditoria Externa II 14 64 0.08 1.08 
Auditoria Informatica 12 64 0.08 0.92 
Contabilidade Sectorial 11 80 0.10 1.06 
Contabilidade Publica 14 64 0.08 1.08 

Nota Final do Semestre II 12.00 416 0.50 5.94 
Nota Final do Semestre 
II 15.00 80 0.19 2.88 

Nota Final do 3o Ano   832 1.00 12 13 Nota Final do 4o Ano   416 1.00 12 12 

Para ilustração, o exemplo usa Plano de Estudos do Curso de Contabilidade e Auditoria. 
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4.Formulário de aprovação para o Estágio I, II e outro(s) 
FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO PARA ESTÁGIO 
________________________________________________ 
 
Nome do estudante:……………………...........................................…………..................................     
Curso: ………………………………   E-mail:..…………………………………........................................ 
Telefones (fixo):………………………(celular):………………………………........................................ 
O Gestor da empresa ou unidade de produção:............................................................................ 
Telefones (fixo):………………………  (celular): …………………………………………………………… 
 
Dados e endereço do local de estágio: 
Nome da etidade concedente........................…………………………………................................ 
Nome do gestor / tutor: ………………………………………............................................................ 
Avenida/Rua/número:……………………………………………………………………......................... 
Caixa Postal : …………………………………………………………………………………….................... 
Província:…………………………………….......................................................................................  
Telefones (fixo):………………………(celular):……………............................................................... 
Fax:…………………………………………E-mail:……….……………………………............................... 
Período de Estágio: 

Orde
m 

Data 
Actividades Secção 

Início Fim 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
Tipo de empresa: 
Principais actividades: ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
Resumo descritivo da empresa ou unidade de produção: 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

O estudante já trabalhou nesta empresa ou unidade de produção antes? 

    Sim........  Não........ 

 
________________, ____, _________________de 200__ 

 
         Assinatura do Estudante                                      Assinatura do Gestor da empresa    
 
_______________________________________       _______________________________________________
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5. Folha de auto avaliação para Estágios I, II e outro(s) 
FOLHA DE VERIFICAÇÃO (a preencher pelo estudante) 
 
Nome do 
estudante:________________________________________________________________________  
 
Tutor da empresa: 
__________________________________________________________________________ 
 
Prontidão do estudante para o início do estágio 
 
Assinale com X em frente de uma das opções, segundo a sua situação para o Estágio. 
1. O estudante já deu a conhecer o seu plano de estágio:  

 Ao seu Tutor de Estágio no ISPG:            Sim.........    Não...... 
 Ao seu Tutor na empresa:                        Sim.........    Não...... 
 A Empresa de estágio:                             Sim.........    Não...... 

2. O estudante já preencheu e entregou o seu plano de estágio incluindo o formulário de 
aprovação.                                                            Sim.........    Não...... 

3. O estudante discutiu os seus objectivos de aprendizagem com a empresa de estágio e:  
 Está claro o que vai fazer durante o estágio:     Sim.........    Não...... 
 Tem que terminar a formulação das tarefas:     Sim.........    Não....... 

4. O estudante conseguiu obter a garantia de:  
 Hospedagem:                                                   Sim.........    Não...... 
 Seguros:                                                             Sim.........    Não...... 
 Kit (anti-maláricos, rede mosquiteira etc):    Sim.........    Não....... 
 Transporte:                                                        Sim.........    Não...... 
 Alimentação:                                                   Sim.........    Não....... 

 
Nota importante: ao entregar esta ficha o estudante deve anexar cópias de: 

 Formulário de aprovação 
 Plano de estágio com visto do Coordenador de Estágio no ISPG e do Tutor 

na empresa 
 Documentos comprovativos das garantias referidas no ítem 4 desta ficha.  

 
 
 

________________, ____, _________________de 20___ 
 

O Estudante 
 

_____________________________________ 
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6.Folha de avalição preliminar para Estágios I, II e outro(s) 
FOLHA DE VERIFICAÇÃO (a preencher pelo ISPG) 
 
Nome do 
estudante:________________________________________________________________________  
 
Tutor da empresa: 
_________________________________________________________________________ 
Prontidão do estudante para o inicio do estágio 
                                                              Total de Pontos         
1. O estudante já deu a conhecer o seu plano de estágio:  

 Ao seu Tutor de Estágio no ISPG .......................................................(10) 
 Ao seu Tutor na empresa …….............................................................(10) 
 A Empresa de estágio ……..................................................................(10) 

 

2. O estudante já preencheu e entregou o seu plano de estágio incluindo o 
formulário de aprovação. 
....................................................................................(20) 

 

3. O estudante discutiu os seus objectivos de aprendizagem com a 
empresa de estágio e:  

 Está claro o que vai fazer durante o 
estágio............................................(20) 

 Tem que terminar a formulação das tarefas..........................................  
(00) 

 

4. O estudante conseguiu obter a garantia (comprovada) de:  
 Hospedagem …........................................................................……….(10) 
 Seguros …………....................................................................................(05) 
 Kit de saúde (anti-maláricos, rede mosquireiraetc)…………...........(05) 
 Transporte……….................................................................................…(05) 
 Alimentação…………............................................................................(05) 

 

Total ………../100 

Nota importante: ao entregar esta ficha o estudante deve anexar cópias de: 
 Formulário de aprovação 
 Plano de estágio com visto do Coordenador de Estágio no ISPG e do Tutor 

na empresa 
 Documentos comprovativos das garantias referidas no ítem 4 desta ficha.  

 
________________, ____, _________________de 20___ 

 
 

A Comissão de Estágio 
 

______________________________________ 
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7.Guião de avaliação de estágios 
 

 

 
 
 
 

 
 

BLOCO: ____________________________________/SEMESTRE_______________:  
ESTÁGIO _______________________(Nome do curso)_____________________  

ANO 20___ 
AVALIAÇÃO FEITA PELO TUTOR 

 
Nome do estudante____________________________________________________________ 

 
Local de estágio_______________________________________________________________ 
 
Visita  número _____ 
 

Itens avaliados 
Classificação qualitativa 

 (E/MB/B/S/I) 
Classificação quantitativa 

(0-20valores) 
Plano de estágio   
Cumprimento das actividades   
Indepêndencia   
Motivação   
Média Geral  

 
Classifique de acordo com a seguinte escala: E = Excelente (19 a 20 valores); MB=Muito 

Bom (17 a 18 valores); B =Bom (14 a 16 valores); S = Suficiente (10 a 13 valores) e I = 

Insuficiente (0 a 9  valores), tendo em conta: 

a) Plano de estágio (apresentou ao tutor um plano de estágio realistico e de acordo com 

os objectivos do estágio); 

b) Cumprimento das actividades (nível de cumprimento das tarefas  planificadas);  

c) Independência (realizou as tarefas independentemente, como prometido e a tempo); 

d) Motivação (manteve uma disposição positiva, por exemplo para trabalhar, aprender, 

etc).  

Breves comentários acerca do estudante:  ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

O Tutor 

_____________________________________________________, aos_____/____/20___ 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 
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8.Guião para avaliação do relatório do estágio 
 

 

 

 

 

Guião para a avaliação do relatório de estágio 

1.Parte escrita 
 
1.1.Conteúdo do trabalho 
Itens avaliados Pontuação 

Introdução - Contextualização clara (Objectivos claros e 
Justificação) 

0 1 2 3 4 5 

Caracterização 
da empresa 

- Indicacão clara dos 

objectivos/missão/produto/tecnologia 

- Estrtutura organizacional/ Network da empresa 

0 1 2 3 4 5 
 
0 1 2 3 4 5 

Plano e Métodos 
de trabalho 

- Decrição clara das actividades e meios envolvidos 

- Relação entre as 
actividades/objectivos/resulatados 

0 1 2 3 4 5 
 
0 1 2 3 4 5 

Análise das 
actvidades 
realizadas 

- Avaliação do trabalho efectuado e dos resultados 
obtidos, confrontando com o contexto teórico 
envolvente 

0 1 2 3 4 5 

Conclusão - Indicação se os objectivos e planos iniciais foram 
cumpridos e as expectativas concretizadas 

0 1 2 3 4 5 

Recomendações - Apresentação de um plano de melhoria ou 
inovação no sector onde esteve a trabalhar 

0 1 2 3 4 5 

Total  

Subtotal máximo: 40 pontos 
 
Total: _________________ 
 
Nota da parte escrita (total x 0.1): _______________________________ 
 
 
 
 
 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 
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2.Parte de Apresentação e Defesa (Aplicável ao Estágio Académico apenas) 
 
2.1.Apresentação 
 
Itens avaliados Pontuação 
Uso efectivo do tempo 0 1 2 3 4 5 

Clareza, tom, vivacidade e entusiasmo 0 1 2 3 4 5 

Uso e qualidade dos audio-visuais 0 1 2 3 4 5 

Subtotal (1)  

 
 
 
2.2.Defesa 
 
Itens avaliados Pontuação 

Exactidão nas respostas 0 1 2 3 4 5 

Domínio dos conceitos 0 1 2 3 4 5 

Confiança e domínio do trabalho  realizado 0 1 2 3 4 5 

Subtotal (2)  

Subtotal máximo 15 pontos 

 
Total = (sobtota1+ subotal2)_______________ 
 
Nota da parte Oral (total* 0.1 )______________ 
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9. Modelo de Acta do estágio 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTA DO ESTÁGIO_______________________________ 
CURSO DE ___________________________________ 

BLOCO/SEMESTRE ___ 
 
 

Aos____de__________________de__________ o estudante de nome 

______________________________________________________________________________ 

apresentou e defendeu o relatório do Estágio1 _____________________com o tema 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________ tendo obtido a seguinte classificação: 

 

1. Nota do trabalho escrito (a) _______________ 

2. Nota de apresentação (b) _________________ 

3. Nota de defesa (c) ________________________ 

4. Nota final (a + b+c) ________________________ 

 

Os membros do Júri: 

Presidente:    ___________________________________________________________________ 

Outros membros: _______________________________________________________________ 

                               _______________________________________________________________ 

 

 

Chókwè, aos____ de_________________________ de_________ 

 
 
 
                                                   
1 Pode ser Estágio Geral, Estágio I, Estágio II ou outro tipo de estágio, que não constitui forma de 
culminação de curso pelo estudante.  

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 
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10.Modelos de Acta de Trabalhos de Culminação de Curso 
a) Protocolo de Estágio Académico 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE APRESENTAÇÃO E DEFESA DE PROTOCOLO PARA INÍCIO DE ACTIVIDADES DE 
ESTÁGIO ACADÉMICO EM _____ (NOME DO CURSO)__  

 

Aos____de____________________  de__________  o(a) estudante de nome 

_________________________________________________________________________________

apresentou e defendeu o Protocolo de Estágio Académico com o tema 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

tendo obtido a seguinte classificação: 

1. Nota do Relatório Escrito (a=50%) __________ 

2. Nota de Apresentação (b=15%)____________ 

3. Nota de Defesa (c=30%)  __________________ 

4. Nota do Bónus (d=5%) _____________________ 

5. Nota Final (a+b+c+d) ______________________ 

 

Os membros do Júri:         Rubrica: 

O (A) Presidente   ________________________________________________________________ 

O (A) Oponente   ________________________________________________________________ 

 O (A) Tutor(a)       ________________________________________________________________ 

 

Chókwè, aos____ de_________________________ de_________ 

 

 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 
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b) Relatório de Estágio Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE APRESENTAÇÃO E DEFESA DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO ACADÉMICO PARA 
OBTENÇÃO DO GRAU DE LICENCIATURA EM _____ (NOME DO CURSO)__  

 
Aos____de____________________  de__________  o(a) estudante de nome 

_________________________________________________________________________________

apresentou e defendeu o Relatório de Estágio Académico com o tema 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

tendo obtido a seguinte classificação: 

1. Nota do Relatório do Tutor na Entidade Concedente (a=35%) __________________ 

2. Nota do Relatório do Tutor no ISPG (b=15%) _____________________ 

3. Nota do Relatório Escrito (c=25%) __________ 

4. Nota de Apresentação (d=10%)____________ 

5. Nota de Defesa (e=15%)  __________________ 

6. Nota Final (a+b+c+d+e) ______________________ 

 

Os membros do Júri:         Rubrica: 

O (A) Presidente   ________________________________________________________________ 

O (A) Oponente   ________________________________________________________________ 

 O (A) Tutor(a)       ________________________________________________________________ 

 

Chókwè, aos____ de_________________________ de_________ 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 
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c) Protocolo de Projecto de Incubação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE APRESENTAÇÃO E DEFESA DE PROTOCOLO PARA INÍCIO DE ACTIVIDADES 
DO PROJECTO DE INCUBAÇÃO EM _____ (NOME DO CURSO)__  

 
 

Aos____de____________________  de__________  o(a) estudante de nome 

_________________________________________________________________________________

apresentou e defendeu o Protocolo do Projecto de Incubação com o tema 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

tendo obtido a seguinte classificação: 

1. Nota do Relatório Escrito (a=50%) __________ 

2. Nota de Apresentação (b=15%)____________ 

3. Nota de Defesa (c=30%)  __________________ 

4. Nota do Bónus (d=5%) _____________________ 

5. Nota Final (a+b+c+d) ______________________ 

 

Os membros do Júri:         Rubrica: 

O (A) Presidente   ________________________________________________________________ 

O (A) Oponente   ________________________________________________________________ 

 O (A) Tutor(a)       ________________________________________________________________ 

 

Chókwè, aos____ de_________________________ de_________ 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 



 

122 
 

d) Relatório de Projecto de Incubação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE APRESENTAÇÃO E DEFESA DE RELATÓRIO DO PROJECTO DE INCUBAÇÃO 
PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE LICENCIATURA EM _____ (NOME DO CURSO)__  

 
Aos____de____________________  de__________  o(a) estudante de nome 

________________________________________________________________________________ 

apresentou e defendeu o Relatório de Estágio Académico com o tema 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

tendo obtido a seguinte classificação: 

1. Nota do Relatório do Tutor 1 (a=35%) _____________________ 

2. Nota do Relatório do Tutor 2 (b=15%) _____________________ 

3. Nota do Relatório Escrito (c=25%) __________ 

4. Nota de Apresentação (d=10%)____________ 

5. Nota de Defesa (e=15%)  __________________ 

6. Nota Final (a+b+c+d+e) ______________________ 

 

Os membros do Júri:         Rubrica: 

O (A) Presidente   ________________________________________________________________ 

O (A) Oponente   ________________________________________________________________ 

 O (A) Tutor(a)       ________________________________________________________________ 

 

Chókwè, aos____ de_________________________ de_________ 
 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 
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e) Protocolo para Monografia Científica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE APRESENTAÇÃO E DEFESA DE PROTOCOLO PARA INÍCIO DE ACTIVIDADES DE 
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA EM _____ (NOME DO CURSO)__  

 
 

Aos____de____________________  de__________  o(a) estudante de nome 

_________________________________________________________________________________

apresentou e defendeu o Protocolo de Monografia Científica com o tema 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

tendo obtido a seguinte classificação: 

1. Nota do Relatório Escrito (a=50%) __________ 

2. Nota de Apresentação (b=15%)____________ 

3. Nota de Defesa (c=35%)  __________________ 

4. Nota Final (a+b+c) ______________________ 

 

Os membros do Júri:         Rubrica: 

O (A) Presidente   ________________________________________________________________ 

O (A) Oponente   ________________________________________________________________ 

 O (A) Tutor(a)       ________________________________________________________________ 

 

Chókwè, aos____ de_________________________ de_________ 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 
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f) Monografia Científica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE APRESENTAÇÃO E DEFESA DA MONOGRAFIA CIENTÍFICA PARA OBTENÇÃO 
DO GRAU DE LICENCIATURA EM _____ (NOME DO CURSO)__  

 
 

Aos____de____________________  de__________  o(a) estudante de nome 

_________________________________________________________________________________

apresentou e defendeu a Monografia Científica com o tema _____________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

tendo obtido a seguinte classificação: 

1. Nota do Relatório Escrito (a=60%) __________ 

2. Nota de Apresentação (b=15%)____________ 

3. Nota de Defesa (c=20%)  __________________ 

4. Nota do Desempenho do estudante (d=5%) __________ 

5. Nota Final (a+b+c+d) ___________________________ 

 

Os membros do Júri:         Rubrica: 

O (A) Presidente   ________________________________________________________________ 

O (A) Oponente   ________________________________________________________________ 

 O (A) Tutor(a)       ________________________________________________________________ 

 

Chókwè, aos____ de_________________________ de_________ 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 
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11. Modelo para capa do Protocolo de Trabalho de Culminação do Curso (ocupa 
uma página A4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título do Protocolo: 

 

 

 

 

Autor: 

Tutor: 

Co-tutor: 

 

 

Local, Data (Mês, Ano) 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

DIVISÃSO DE _____________________ 
CURSO DE _______________________ 
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12. Modelo para página do rosto do Protocolo de Trabalhos de Culminação do 
Curso (ocupa uma página A4) 
 

 

 

 

Protocolo de investigação sobre .......(Título do trabalho)...... apresentado ao Curso 

de_________________________na Divisão de_______________________ do Instituto 

Superior Politécnico de Gaza, como requisito para o início de actividades de 

investigação (projecto de incubação ou de estágio) no âmbito do Trabalho de 

Culminação do Curso em forma de ......Monografia/Estágio Académico/Projecto 

de Incubação/Simulação Empresarial..................... em 

________________________(Nome do curso). 

 
 
 
 

Tutor:  
 
 
Co-tutor:  

 

Chókwè, Ano 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
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13. Declaração do candidato para Protocolo de Trabalhos de Culminação do Curso 
(ocupa o centro de uma página A4) 
 

 

 

 

Declaração 

 

Declaro por minha honra que este Protocolo de Trabalho de Culminação do 

Curso é resultado da minha investigação pessoal e das orientações do(s) 

meu(s) tutor(es), o seu conteúdo é original e todas as fontes consultadas 

estão devidamente mencionadas no texto, nas notas e na bibliografia final. 

Declaro ainda que este trabalho não foi apresentado em nenhuma outra 

instituição para propósito semelhante ou obtenção de qualquer grau 

académico. 

 

(Local), _______de __________________de _____________ 

 

(Nome do estudante) 

_______________________________________ 

(Assinatura do estudante) 

 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
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14.Estrutura do Protocolo de Estágio Académico 
O Protocolo para a preparação das actividades dos Trabalhos de Culminação do 
Curso sob a forma de Estágio Académico obedece à seguinte estrutura: 
a) Elementos pré-textuais: 

i. Capa; 
ii. Página de rosto; 
iii. Índice; 
iv. Índice de tabelas, figuras, mapas, gráficos, símbolos e abreviaturas; 
v. Lista de abreviaturas; 
vi. Declaração; 
vii. Resumo. 

b) Elementos textuais: 
i. Antecedentes sobre o tema/área de estágio; 
ii. Introdução; 
iii. Descrição da Entidade Concedente; 
iv. Descrição Técnica da Área de Estágio; 
v. Expectativas; 
vi. Condições de Realização e Factores de Risco 
vii. Cronograma de Actividades; 
viii. Plano Orçamental. 

c) Elementos pós-textuais: 
i. Lista Bibliográfica; 
ii. Apêndices; 
iii. Anexos. 

d) O Protocolo de Estágio Académico não deverá possuir mais do que 20 páginas, 
excluindo as dos elementos pré e pós-textuais. 
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15.Estrutura do Protocolo de Projecto de Incubação 
O Protocolo para a preparação das actividades dos Trabalhos de Culminação do 
Curso sob a forma de Projecto de Incubação obedece à seguinte estrutura: 
a) Elementos pré-textuais: 

i. Capa; 
ii. Página de rosto; 
iii. Índice; 
iv. Índice de tabelas, figuras, mapas, gráficos, símbolos e abreviaturas; 
v. Lista de abreviaturas; 
vi. Declaração; 
vii. Sumário executivo. 

b) Elementos textuais: 
i. Antecedentes sobre o projecto; 
ii. Introdução; 
iii. Descrição da Empresa ou Empreendimento; 
iv. Análise do Mercado; 
v. Marketing; 
vi. Finanças; 
vii. Gestão de Pessoal; 
viii. Administração de Sistemas Operacionais; 
ix. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais; 
x. Cronograma de Actividades; 
xi. Plano Orçamental. 

c) Elementos pós-textuais: 
i. Lista Bibliográfica; 
ii. Apêndices; 
iii. Anexos. 

O Protocolo de Projecto de Incubação não deverá possuir mais do que 20 páginas, 
excluindo as dos elementos pré e pós-textuais. 
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16.Estrutura do Protocolo das Monografias 
O Protocolo para a preparação das actividades dos Trabalhos de Culminação do 
Curso sob a forma de Monografias obedece à seguinte estrutura: 
a) Elementos pré-textuais: 

i. Capa; 
ii. Página de rosto; 
iii. Índice; 
iv. Índice de tabelas, figuras, mapas, gráficos, símbolos e abreviaturas; 
v. Lista de abreviaturas; 
vi. Declaração; 
vii. Resumo. 

b) Elementos textuais: 
i. Antecedentes da investigação; 
ii. Introdução; 
iii. Revisão Bibliográfica; 
iv. Metodologias; 
v. Resultados Esperados; 
vi. Condições de Implementação e Factores de Risco 
vii. Cronograma de Actividades; 
viii. Plano Orçamental. 

c) Elementos pós-textuais: 
i. Lista Bibliográfica; 
ii. Apêndices; 
iii. Anexos. 

d) O Protocolo das Monografias não deverá possuir mais do que 20 páginas, 
excluindo as dos elementos pré e pós-textuais. 
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17. Normas para a elaboração do Protocolo de Estágio Académico 
1. Detalhes sobre alguns elementos da estrutura básica 

a) Capa: É apresentada da seguinte forma: 
i. no alto da página, logotipo, endereço e contacto do ISPG 
ii. no centro da página, o título do trabalho e o grau académico que se 

pretende obter; 
iii. no lado esquerdo inferior da página, o nome completo do autor, tutor 

e co-tutor (se tiver); 
iv. por baixo da página, cidade e o ano civil. 

 
b) Página de rosto: É apresentada da seguinte forma: 

i. ao centro da página, o título do trabalho; 
ii. seguidamente o(s) nome(s) do(s) tutor(es). 

 
c) Índice: esquematiza as principais divisões do trabalho em partes, secções, 

capítulos, e outros, tal como aparece no corpo do trabalho, indicando 
ainda a página em que cada divisão e/ou capítulos inicia. Índice indica 
ainda as listas, tabelas e bibliografia e vem logo depois da página de rosto. 

d) Índice de tabelas, figuras, mapas e outros: caso constem do trabalho, as 
tabelas, figuras, mapas e outros, devem ser alistadas, indicando-se a sua 
localização em termos de paginação e vem logo depois do resumo. 

e) Lista de abreviaturas: sempre que se justificar é necessário incluir a lista de 
abreviaturas referenciadas no trabalho. 

f) Resumo: não deve exceder uma página e deve ser escrito em Português e 
Inglês. O resumo é dactilografado a um espaço e não deve exceder a 400 
palavras e não inclui citação. Na mesma página do resumo deve-se 
apresentar as palavras-chave do trabalho, num máximo de cinco (5). 

g) Antecedentes sobre o tema/área de estágio: o estudante deve apresentar 
os antecedentes que o levam estagiar num(a) dado(a) área/sector/tema. 
Espera-se uma explicação detalhada da evolução e possíveis marcos 
geográficos e históricos que marca(ra)m o ramo de actividades por estagiar. 
Normalmente constitui-se como o primeiro capítulo do trabalho. 

h) Introdução: devem constar os objectivos (gerais e específicos), fases do 
Estágio Académico, problema e justificação, hipóteses explicativas e 
referências teóricas, quando justificar-se. Normalmente constitui-se como o 
segundo capítulo do trabalho.  

i) Descrição da Entidade Concedente: apresenta a empresa onde o estágio 
decorrerá, tendo em conta: o funcionamento; estrutura e rotinas; 
procedimentos manuais e equipamentos usados; organigrama sectorial e; 
outros relevantes. Normalmente constitui-se como o terceiro capítulo do 
trabalho.  
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j) Descrição Técnica da Área de Estágio: consta a descrição geral da área 
escolhida para o Estágio Académico, incluindo os detalhes técnicos e 
disponibilidade de tecnologias e alternativas recomendáveis para sua 
execução, gestão e monitoria. Basea-se nas formas ou alternativas mais 
aceites e disponíveis no mercado para sua adopção e implementação. 
Explica como o estagiário irá desenvolver o seu trabalho e as alternativas 
técnicas em que se apoiará. Normalmente constitui-se como o quarto 
capítulo do trabalho. 

k) Expectativas:  enumera detalhadamente os aspectos críticos que o 
estudante espera aprender durante a vigência do Estágio Académico. 
Sempre que possível deve-se justificar a possível pertinência da actividade 
que elege para o estágio. Neste capítulo, o estudante deve referenciar a 
relevância do estágio em termos de: relevância científica, sectorial, social e 
para o desenvolvimento do país. Normalmente constitui-se como o quinto 
capítulo do trabalho. 

l) Condições de Realização e Factores de Risco: apresentar as condições 
existentes para a realização do estágio académico, quer sejam meios 
materiais, financeiros, humanos e outros. Explicar e comentar sobre possíveis 
dificuldades e potenciais riscos que poderão interferir na execução das 
acções propostas e comprometer o alcance dos objectivos preconizados. 
Explicitar medidas previstas para contornar ou superar essas dificuldades. 
Normalmente constitui-se como o sexto capítulo do trabalho. 

m) Cronograma de Actividades: nesta fase do trabalho importa inserir a  
listagem sequencial das actividades a serem realizadas no âmbito do 
trabalho e as respectivas datas de implementação. Normalmente constitui-
se como o sétimo capítulo do trabalho.  

n) Plano Orçamental: nesta parte do trabalho deverá constar de forma 
detalhada todos os custos que o projecto terá, bem como a fonte de 
financiamento para a cobertura dos mesmos. É opcional para o Estágio 
Académico e pode ser excluido, caso se justifique. Normalmente constitui-se 
como o oitavo capítulo do trabalho. 

o) Lista de Bibliografias: apresenta em ordem alfabética todos autores directa 
ou indirectamente referenciados ao longo do texto e deve conter os 
seguintes dados essenciais: Autor; Título do documento; Edição; Local de 
publicação; Editora; Data e; Número de páginas. Para mais detalhes veja o 
apêndice 27. Normalmente constitui-se como o nono capítulo do trabalho. 

p) Apêndices: acrescentam-se quando exigidos pela natureza do trabalho. Os 
apêndices são geralmente desenvolvimentos autónomos, elaborados pelo 
próprio autor, para complementar o próprio raciocínio.  
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q) Anexos: também acrescentam-se quando exigidos pela natureza do 
trabalho. Os anexos são documentos, nem sempre do próprio autor, que 
servem de complemento ao trabalho e fundamentam a pesquisa. 

2. Apresentação gráfica do Protocolo 
a) Todos os textos devem ser dactilografados a 1.5 espaços e escritos num só 

lado de folhas A4.  Para isso são usadas as seguintes margens: 
1. Margem superior: 2 cm; 
2. Margem inferior: 2 cm; 
3. Margem esquerda: 3 cm; 
4. Margem direita: 2 cm. 

b) A numeração começa a partir da página de rosto. O número é canto 
inferior direito da página; 

c) Os capítulos devem ser iniciados numa nova página, mesmo que sobre 
espaço suficiente na página que termina o capítulo anterior; 

d) O tamanho da letra é 12, a fonte é Times New Roman. 
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18. Normas para a elaboração do Protocolo de Projecto de Incubação 
1. Detalhes sobre alguns elementos da estrutura básica 

a) Capa: É apresentada da seguinte forma: 
i. no alto da página, logotipo, endereço e contacto do ISPG 
ii. no centro da página, o título do trabalho e o grau académico que se 

pretende obter; 
iii. no lado esquerdo inferior da página, o nome completo do autor, tutor 

e co-tutor (se tiver); 
iv. por baixo da página, cidade e o ano civil. 

 
b) Página de rosto: É apresentada da seguinte forma: 

i. ao centro da página, o título do trabalho; 
ii. seguidamente o(s) nome(s) do(s) tutor(es). 

 
c) Índice: esquematiza as principais divisões do trabalho em partes, secções, 

capítulos, e outros, tal como aparece no corpo do trabalho, indicando 
ainda a página em que cada divisão e/ou capítulos inicia. Índice indica 
ainda as listas, tabelas e bibliografia e vem logo depois da página de rosto. 

d) Índice de tabelas, figuras, mapas e outros: caso constem do trabalho, as 
tabelas, figuras, mapas e outros, devem ser alistadas, indicando-se a sua 
localização em termos de paginação e vem logo depois do resumo. 

e) Lista de abreviaturas: sempre que se justificar é necessário incluir a lista de 
abreviaturas referenciadas no trabalho. 

f) Sumário executivo: não deve exceder uma página e deve ser escrito em 
Português e Inglês. O sumário executivo é dactilografado a um espaço e 
não deve exceder a 400 palavras e não inclui citação. 

g) Antecedentes do projecto: o estudante deve apresentar os antecedentes 
que o levam realizar o projecto num(a) dado(a) área/sector/tema. Espera-
se uma explicação detalhada da evolução e possíveis marcos geográficos 
e históricos que marca(ra)m o ramo de actividades do negócio pretendido. 
Pode-se recorrer a dados sobre a disponibilidade do produto ou serviços no 
mercado local, preferências dos consumidores, concorrência, etc. 
Normalmente constitui-se como o primeiro capítulo do trabalho. 

h) Descrição da Empresa ou Empreendimento: apresenta a os dados da 
empresa ou empreendimento, tendo em conta o nome, endereços e 
contactos. Inclui-se neste capítulo o(s) nome(s) dos dirigentes e definição do 
negócio da empresa. A visão, missão e produtos de serviços devem ser aqui 
descritos. Ao descrever os produtos e serviços deve-se especificar: o produto 
e serviço, a aplicação ou uso, recursos utilizados, tempo de perecidade ou 
obsolência, fornecedores de insumos ou matéria prima, tipos, modelos, 
marcas, espécies, raças, etc. Aqui também deve-se referenciar sobre o 
sistema de qualidade dos produtos ou serviços (garantias, avaliação e 
monitoria) e os registos necessários para a legalização da empresa ou 
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empreendimento. Normalmente constitui-se como o segundo capítulo do 
trabalho.  

i) Análise do Mercado: consta uma descrição e análise sobre o mercado do 
produto ou serviços da empresa, identificação do grupo alvo e 
consumidores, avaliação de tendência do mercado, concorrência, aliança 
estratégica (com parceiros e/ou fornecidores), diferencial competitivo (o 
que de novo a empresa ou empreendimento vai trazer ao mercado) e as 
metas específicas (crescimento e expansão do negócio no espaço e 
tempo). Normalmente constitui-se como o terceiro capítulo do trabalho. 

j) Marketing: enumera detalhadamente a política de preços a ser adoptada 
pela empresa, a praça (local de instalação do negócio e venda), 
estratégias de promoção e venda e o relacionamento com o cliente. 
Normalmente constitui-se como o quarto capítulo do trabalho. 

k) Finanças: apresenta de forma detalhada todos os aspectos relevantes sobre 
a saúde financeira da empresa ou empreendimento. Deve-se referir ao 
levantamento das aplicações (activos permanentes), levanatamento das 
necessidades de invetsimento em capital de giro, investimento total (fontes), 
custos fixos e variáveis para um dado período, o cálculo de ponto de 
equilíbrio, fluxo de caixa, índice de lucratividade e o retorno do projecto. 
Normalmente constitui-se como o quinto capítulo do trabalho. 

l) Gestão de Pessoal: epresenta informações sobre os gestores da empresa ou 
empreendimento, funcionários estratégias de estímulo. Detalha o perfil 
esperado do(s) dirigente(s), estratégia funcional, recrutamento, selecção, 
treinamento, cargos e atribuições, remuneração directa e indirecta e 
benefícios, a higiene, segurança e a qualidade de vida no tyrabalho. 
Normalmente constitui-se como o sexto capítulo do trabalho. 

m) Administração de Sistemas Operacionais: nesta fase do trabalho importa 
inserir aspectos sobre as estratégias e sistemas a usar na operação da 
empresa ou empreendimento. Refere-se ao funcionamento, horas de início 
e fecho de actividades, excepções possíveis para momentos picos e etc. 
Normalmente constitui-se como o sétimo capítulo do trabalho.  

n) Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: apresenta a forma 
como os recursos, tanto materiais como patrimoniais, serão administrados. 
Refere-se a avaliação da necessidade para uso de um sistema de controle e 
gestão de bens da empresa e pode incluir a aquisição de materiais e 
equipamentos para a empresa, bem como os seus fornecedores. 
Normalmente constitui-se como o oitavo capítulo do trabalho. 

o) Cronograma de Actividades: nesta fase do trabalho importa inserir a  
listagem sequencial das actividades a serem realizadas no âmbito do 
projecto de incubação e as respectivas datas de implementação. 
Normalmente constitui-se como o nono capítulo do trabalho. 
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p) Plano orçamental: nesta parte do trabalho deverá constar de forma 
detalhada todos os custos que o projecto terá, bem como a fonte de 
financiamento para a cobertura dos mesmos. Normalmente constitui-se 
como o décimo capítulo do trabalho. 

q) Lista de Bibliografias: apresenta em ordem alfabética todos autores directa 
ou indirectamente referenciados ao longo do texto e deve conter os 
seguintes dados essenciais: Autor; Título do documento; Edição; Local de 
publicação; Editora; Data e; Número de páginas. Para mais detalhes veja o 
apêndice 27. Normalmente constitui-se como o décimo primeiro capítulo do 
trabalho. 

r) Apêndices: acrescentam-se quando exigidos pela natureza do trabalho. Os 
apêndices são geralmente desenvolvimentos autónomos, elaborados pelo 
próprio autor, para complementar o próprio raciocínio.  

s) Anexos: também acrescentam-se quando exigidos pela natureza do 
trabalho. Os anexos são documentos, nem sempre do próprio autor, que 
servem de complemento ao trabalho e fundamentam a pesquisa 

2. Apresentação gráfica do Protocolo 
a) Todos os textos devem ser dactilografados a 1.5 espaços e escritos num só 

lado de folhas A4.  Para isso são usadas as seguintes margens: 
1. Margem superior: 2 cm; 
2. Margem inferior: 2 cm; 
3. Margem esquerda: 3 cm; 
4. Margem direita: 2 cm. 

b) A numeração começa a partir da página de rosto. O número é colocado 
no canto inferior direito da página; 

c) Os capítulos devem ser iniciados numa nova página, mesmo que sobre 
espaço suficiente na página que termina o capítulo anterior; 

O tamanho da letra é 12, a fonte é Times New Roman. 
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19. Normas para a elaboração do Protocolo das Monografias 
1. Detalhes sobre alguns elementos da estrutura básica 

a) Capa: É apresentada da seguinte forma: 
i. no alto da página, logotipo, endereço e contacto do ISPG 
ii. no centro da página, o título do trabalho e o grau académico que se 

pretende obter; 
iii. no lado esquerdo inferior da página, o nome completo do autor, tutor 

e co-tutor (se tiver); 
iv. por baixo da página, cidade e o ano civil. 

 
b) Página de rosto: É apresentada da seguinte forma: 

i. ao centro da página, o título do trabalho; 
ii. seguidamente o(s) nome(s) do(s) tutor(es). 

 
c) Índice: esquematiza as principais divisões do trabalho em partes, secções, 

capítulos, e outros, tal como aparece no corpo do trabalho, indicando 
ainda a página em que cada divisão e/ou capítulos inicia. Índice indica 
ainda as listas, tabelas e bibliografia e vem logo depois da página de rosto. 

d) Índice de tabelas, figuras, mapas e outros: caso constem do trabalho, as 
tabelas, figuras, mapas e outros, devem ser alistadas, indicando-se a sua 
localização em termos de paginação e vem logo depois do resumo. 

e) Lista de abreviaturas: sempre que se justificar é necessário incluir a lista de 
abreviaturas referenciadas no trabalho. 

f) Resumo: não deve exceder uma página e deve ser escrito em Português e 
Inglês. O resumo é dactilografado a um espaço e não deve exceder a 400 
palavras e não inclui citação. Na mesma página do resumo deve-se 
apresentar as palavras-chave do trabalho, num máximo de cinco (5). 

g) Antecedentes da investigação: apresenta os acontecimentos que de forma 
antecipada marca(ra)m o(a) área/tema a ser estudado no contexto actual. 
Espera-se uma explicação detalhada da evolução e possíveis marcos 
geográficos e históricos que marca(ra)m o ramo de actividades por 
investigar. Deve incluir quais as razões que leva(ra)m ou estimula(ra)m a 
investigação em causa. Normalmente constitui-se como o primeiro capítulo 
do trabalho 

h) Introdução: devem constar os objectivos (gerais e específicos), fases da 
Monografia,  problema e justificação, hipóteses explicativas ou questão de 
estudo e referências teóricas, quando justificar-se. Normalmente constitui-se 
como o segundo capítulo do trabalho.  

i) Revisão Bibliográfica: inclui as bases teóricas de suporte aos conceitos, 
técnicas e métodos que serão aplicados para responder as questões de 
estudo ou (in)validar hipóteses, no âmbito da planificação do trabalho de 
investigação a ser realizado. As referências devem, de preferência, ser as 
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mais recentes sobre a matéria e de diferentes autores, evitando copiar 
informações e/ou dados para o trabalho. Os suportes teóricos devem 
coroborar e reflectir-se no contexto do trabalho em causa, sendo por isso, 
palavras do estudante, apoiadas ou baseadas pelas fontes. Este capítulo 
deve ser directo, conciso, claro e breve, sem contudo ser curto. Aqui, o 
estudante selecciona, apoia-se e intregra conhecimentos prévios de fontes 
reconhecidas no seu plano de trabalho, considerando a disponibilidade de 
tecnologias e alternativas recomendáveis para a execução, gestão e 
monitoria do projecto de investigação. Normalmente constitui-se como o 
terceiro capítulo do trabalho. 

j) Metodologias: deve ser explicado detalhadamente como vai realizar o 
trabalho de investigação científica, quais os métodos de recolha de dados, 
os métodos de análise e de cálculo e os métodos de trabalho que vão ser 
utilizados. Deve também incluir a lista de materiais necessários para 
efectivação do trabalho e como, quando e onde estes materias serão 
usados e aplicando qual método. Normalmente constitui-se como quarto 
capítulo do trabalho. 

k) Resultados Esperados: apresenta os resultados que o estudante espera obter 
com a realização do seu trabalho de investigação, apoiando-se nos 
métodos que vais usar e as condições de recolha de dados. Neste capítulo, 
o estudante deve referenciar a relevância da investigação em termos de: 
relevância científica, sectorial, social e para o desenvolvimento do país. 
Normalmente constitui-se como quinto capítulo do trabalho. 

l) Condições de Implementação e Factores de Risco: Apresentar as condições 
existentes para a implementação da investigação, quer sejam meios 
materiais, financeiros, humanos e outros. Explicar e comentar sobre possíveis 
dificuldades e potenciais riscos que poderão interferir na execução das 
acções propostas e comprometer o alcance dos objectivos preconizados. 
Explicitar medidas previstas para contornar ou superar essas dificuldades. 
Normalmente constitui-se como sexto capítulo do trabalho. 

m) Cronograma de Actividades: nesta fase do trabalho importa inserir a  
listagem sequencial das actividades a serem realizadas no âmbito do 
trabalho e as respectivas datas de implementação. Normalmente constitui-
se como sétimo capítulo do trabalho. 

n) Plano Orçamental: nesta parte do trabalho deverá constar de forma 
detalhada todos os custos que o projecto terá, bem como a fonte de 
financiamento para a cobertura dos mesmos. Normalmente constitui-se 
como oitavo capítulo do trabalho. 

o) Lista de Bibliografias: apresenta em ordem alfabética todos autores directa 
ou indirectamente referenciados ao longo do texto e deve conter os 
seguintes dados essenciais: Autor; Título do documento; Edição; Local de 
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publicação; Editora; Data e; Número de páginas. Para mais detalhes veja o 
apêndice 27. Normalmente constitui-se como nono capítulo do trabalho. 

p) Apêndices: acrescentam-se quando exigidos pela natureza do trabalho. Os 
apêndices são geralmente desenvolvimentos autónomos, elaborados pelo 
próprio autor, para complementar o próprio raciocínio.  

q) Anexos: também acrescentam-se quando exigidos pela natureza do 
trabalho. Os anexos são documentos, nem sempre do próprio autor, que 
servem de complemento ao trabalho e fundamentam a pesquisa 

2. Apresentação gráfica do Protocolo 
a) Todos os textos devem ser dactilografados a 1.5 espaços e escritos num só 

lado de folhas A4.  Para isso são usadas as seguintes margens: 
i. Margem superior: 2 cm; 
ii. Margem inferior: 2 cm; 
iii. Margem esquerda: 3 cm; 
iv. Margem direita: 2 cm. 

b) A numeração começa a partir da página de rosto. O número é canto 
inferior direito da página; 

c) Os capítulos devem ser iniciados numa nova página, mesmo que sobre 
espaço suficiente na página que termina o capítulo anterior; 

d) O tamanho da letra é 12, a fonte é Times New Roman. 
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20. Termo de recepção do Protocolo de Trabalhos de Culminação do Curso 
 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
 

DIVISÃO DE__________________________________ 
 

CURSO DE__________________________________ 
 
  

 
Termo de recepção do Protocolo de ________________________(tipo de trabalho de 
culminação de curso: Monografia/Estágio Académico/Projecto de 
Incubação/Simulação Empresarial) 
 
 
Declaro que o estudante _________________________________________________, 

entregou no dia _____/____/_____ , duas (2) cópias do seu Protocolo de Trabalho de 

Culminação de Curso entitulado _____________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

  
 

(Local), _______de __________________de _____________ 
 
 
 

O Director do Curso  
 
 

_________________________ 
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21. Ficha de inscrição para Trabalhos de Culminação do Curso 
 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
 

DIVISÃO DE__________________________________ 
 

CURSO DE____________________________________ 
 
 

Ficha de inscrição 
 

Visto do Tutor Principal 
 

______________________ 
 
(Nome completo do 

estudante)____________________________________________________, curso de 

______________________________________________________________________, 4º ano, 

inscreve-se na elaboração de Trabalho de Culminação do Curso do tipo 

________________________________________________________________________________  

(Monografia, Estágio Académico, Projecto de Incubação ou Simulação 

Empresarial) para conclusão do Grau Académico de Licenciatura,  intitulado 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

sob supervisão e tutoramento do(s) docentes(s) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

O trabalho tem o seu início em ___/____/_______ e a sua conclusão prevista para 

_____/_____/_____. 

 
(Local), ________ de ____________ de ___________ 

 
 

_____________________________ 
 

(Assinatura do estudante) 



 

142 
 

22. Capa tipo para Trabalhos de Culminação do Curso (ocupa uma folha A4) 

 

 

 

 

 

 

Título do trabalho: 

 

Monografia/Relatório de Estágio Académico/Relatório de Projecto de 

Incubação/Relatório de Simulação Empresarial apresentado e defendido 

como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em 

______________(Nome do 

curso)_______________________________________________ 

 

 

Autor: 

Tutor: 

Co-tutor: 

 

Local, Data (Mês e Ano) 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

DIVISÃSO DE _____________________ 
CURSO DE _______________________ 
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23. Modelo para página do rosto do Trabalho de Culminação do Curso (ocupa uma 
página A4) 
 

 

 

 

 

Projecto de Licenciatura/Relatório de Estágio Académico/Relatório de Projecto de 

Incubação/Relatório de Simulação Empresarial sobre .........(Título do trabalho)...... 

apresentado ao Curso de_________________________na Divisão 

de_______________________ do Instituto Superior Politécnico de Gaza, como requisito 

para obtenção do grau de Licenciatura em ________________________(Nome do 

curso)_______________. 

 
 
 

Tutor:  
 
 
 
Co-tutor: 

 

Chókwè, Ano 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
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24. Declaração do candidato para Trabalhos de Culminação do Curso (ocupa o 
centro de uma página A4) 
 

 

 

 

 

Declaração 

 

Declaro por minha honra que este Trabalho de Culminação do Curso é resultado 

da minha investigação pessoal e das orientações do(s) meu(s) tutor(es), o seu 

conteúdo é original e todas as fontes consultadas estão devidamente 

mencionadas no texto, nas notas e na bibliografia final. Declaro ainda que este 

trabalho não foi apresentado em nenhuma outra instituição para propósito 

semelhante ou obtenção de qualquer grau académico. 

 

(Local), _______de __________________de _____________ 

 

(Nome do estudante) 

_______________________________________ 

(Assinatura do estudante) 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
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25. Estrutura do Relatório de Estágio Académico 
O Relatório de Estágio Académico obedece à seguinte estrutura: 
a) Elementos pré-textuais: 

i. Capa; 
ii. Página de rosto; 
iii. Índice; 
iv. Índice de tabelas, figuras, mapas, gráficos, símbolos e abreviaturas; 
v. Lista de abreviaturas; 
vi. Declaração; 
vii. Dedicatória (Opcional); 
viii. Agradecimentos (Opcional); 
ix. Resumo. 

b) Elementos textuais: 
i. Introdução; 
ii. Descrição Técnica da Área de Estágio; 
iii. Abordagem Teórica da Área de Estágio; 
iv. Constatações; 
v. Discussão; 
vi. Recomendações. 

c) Elementos pós-textuais: 
i. Lista Bibliográfica; 
ii. Apêndices; 
iii. Anexos. 

d) O Relatório do Estágio Académico não deverá possuir mais do que 40 páginas, 
excluindo as dos elementos pré e pós-textuais. 
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26. Estrutura do Projecto de Incubação 
O Projecto de Incubação obedece à seguinte estrutura: 
a) Elementos pré-textuais: 

i. Capa; 
ii. Página de rosto; 
iii. Índice; 
iv. Índice de tabelas, figuras, mapas, gráficos, símbolos e abreviaturas; 
v. Lista de abreviaturas; 
vi. Declaração; 
vii. Sumário executivo. 

b) Elementos textuais: 
i. Antecedentes sobre o projecto; 
ii. Introdução; 
iii. Descrição da Empresa ou Empreendimento; 
iv. Análise do Mercado; 
v. Marketing; 
vi. Finanças; 
vii. Gestão de Pessoal; 
viii. Administração de Sistemas Operacionais. 

c) Elementos pós-textuais: 
i. Lista Bibliográfica; 
ii. Apêndices; 
iii. Anexos. 

O Projecto de Incubação não deverá possuir mais do que 40 páginas, excluindo as 
dos elementos pré e pós-textuais. 
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27.Estrutura das Monografias 
O Protocolo para a preparação das actividades dos Trabalhos de Culminação do 
Curso sob a forma de Monografias obedece à seguinte estrutura: 
a) Elementos pré-textuais: 

i. Capa; 
ii. Página de rosto; 
iii. Índice; 
iv. Índice de tabelas, figuras, mapas, gráficos, símbolos e abreviaturas; 
v. Lista de abreviaturas; 
vi. Declaração; 
vii. Dedicatória (Opcional); 
viii. Agradecimentos (Opcional); 
ix. Resumo. 

b) Elementos textuais: 
i. Introdução; 
ii. Revisão Bibliográfica; 
iii. Metodologia; 
iv. Resultados; 
v. Discussão; 
vi. Conclusão. 

c) Elementos pós-textuais: 
i. Lista Bibliográfica; 
ii. Apêndices; 
iii. Anexos. 

d) As Monografias não deverão possuir mais do que 40 páginas, excluindo as dos 
elementos pré e pós-textuais. 
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28.Normas para a elaboração do Relatório de Estágio Académico 
a) Capa: É apresentada da seguinte forma: 

i. no alto da página, logotipo, endereço e contacto do ISPG 
ii. no centro da página, o título do trabalho e o grau académico que se 

pretende obter; 
iii. no lado esquerdo inferior da página, o nome completo do autor, tutor e 

co-tutor (se tiver); 
iv. por baixo da página, cidade e o ano civil. 

b) Página de rosto: É apresentada da seguinte forma: 
i. ao centro da página, o título do trabalho; 
ii. seguidamente o(s) nome(s) do(s) tutor(es). 

 
c) Índice do trabalho: esquematiza as principais divisões do trabalho em partes, 

secções, capítulos, e outros, tal como aparece no corpo do trabalho, indicando 
ainda a página em que cada divisão ou capítulos inicia. Índice indica ainda as 
listas, tabelas, bibliografia, apêndices e anexos, e vem logo depois da página 
de rosto. A listagem das secções e subsecções deve ser feita, no máximo em 3 
hierarquias do relatório e respectivas páginas, começando com a secção da 
introdução. 

d) Índice de tabelas, figuras, mapas e outros: caso constem do trabalho este 
índice é elaborado em forma de lista que inclui a respectiva paginação e vem 
logo depois do resumo. Deve incluir todas as tabelas e figuras constantes no 
texto principal enumeradas e respectivos títulos ou legenda. 

e) Lista de abreviaturas: sempre que se justificar é necessário incluir a lista de 
abreviaturas referenciadas no trabalho. 

f) Dedicatória e Agradecimentos: poucas vezes um projecto é feito sem ajuda, 
conselhos, orientação ou apoio de outra(s) pessoa(s). Este espaço é criado 
para que o estudante dedique e agradeça a todas as pessoas que o 
ajudaram, indicando o nome se possível. É opcional que no trabalho conste a 
dedicatória e agradecimento. 

g) Resumo: não deve exceder uma página e deve ser escrito em Português e 
Inglês. O resumo é dactilografado a um espaço e não deve exceder a 400 
palavras. O objectivo do resumo é evidenciar os pontos principais do relatório 
considerando que ele vai ser lido por gestores que tomam decisões e que 
podem não estar interessados em detalhes técnicos abordados no trabalho. Por 
esta razão, deve ser claro, simples, breve e directo, mas salvaguardando a 
qualidade de apresentação e escrita bem como de conteúdo. Deve ser a 
última parte a escrever, mas deve vir logo antes da página da introdução. Ele 
deve incluir o objectivo e razão de ser do relatório, as abordagens técnicas 
feitas e as principais constatações e recomendações. As recomendações 
constituem o último parágrafo e deve referenciar o contexto em que os 
resultados alcançados podem ser usados. Na mesma página do resumo deve-
se apresentar as palavras-chave do trabalho, num máximo de cinco (5). 
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h) Introdução: deve constar desta parte do relatório os objectivos gerais e 
específicos, as fases do estágio, a relevância da área de estágio, metodologia 
de trabalho e referências teóricas. Deve concluir com uma frase breve a indicar 
a forma como o relatório se estrutura. O estudante deve fazer uma recolha de 
informação e pesquisa bibliográfica cuidadosa antes de embarcar na 
definição de tema ou área de estágio. É o primeiro capítulo do Relatório de 
Estágio Académico. 
 

i) Descrição Técnica da Área de Estágio: nesta secção deve providenciar-se uma 
descrição técnica da área de estágio. Também deve-se fazer a definição da 
entidade concedente ou empresa, tendo em conta o seguinte: 

i. Histórico da Entidade (forma de constituição, contrato social, ramo de 
actividade, prazo de duração, responsáveis e demais identificações); 

ii. Organigrama Geral (detalhado); 
iii. Missão (opcional); 
iv. Visão (opcional). 

Por outro lado, o estudante deve descrever a(s) área(s) de estágio 
considerando: 

i. Funcionamento; 
ii. Estrutura, Rotinas; 
iii. Procedimentos Manuais e Equipamentos; 
iv. Organigrama Setorial; 
v. Outros itens relevantes da entidade concedente. 

É o segundo capítulo do Relatório de Estágio Académico. 
 
j) Abordagem Teórica da Área de Estágio: inclui todas as teorias relevantes ao 

sector e/ou área de estágio. O estudante deve ser capaz de interpretar com 
inteligibilidade as teorias e contextualizá-las no seu trabalho. Não é admissível 
que o estudante copeie textos ou extractos de texto para suportar seu trabalho, 
sem citação e muito menos sem estabelecer um interligação das teorias e 
princípios, normas e regulamentos ao seu estágio.  É o terceiro capítulo do 
Relatório de Estágio Académico 
 

k) Constatações: esta secção é usada para relatar os aspectos pertinentes que 
são os resultados do período de estágio. O estudante apresenta uma lista 
sumarizia e descritiva sobre tais aspectos, o que pode ser feito por área(s), 
sector ou órgão de gestão e/ou administração da entidade. É o quarto capítulo 
do Relatório de Estágio Académico. 
 

l) Discussão: este capítulo concede ao estudante a oportunidade de fazer um 
juízo de valor comparando a situação ideal (suportado por teorias) com a real 
(observada e/ou vivida na entidade concedente).   Aqui o estudante deverá 
realizar a descrição do sistema de trabalho das áreas da empresa ou entidade 
concedente, como são as normas e procedimentos adotados, fazendo uma 
análise crítica, apontado as falhas, o(s) responsável(eis), as correções e/ou 
melhorias propostas, dentre outros que se acharem relevantes. Este é o capítulo 
onde a capacidade de percepção e domínio sobre a área pode ser 
desenvolvida, estimulando a criatividade e inovação de ideais. Espera-se que 
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se proponham potenciais soluções ou alternativas para possível problema 
constatado na área objecto do estágio. Se, para o efeito, recorrer-se a apoio 
de fontes primárias ou secundárias no seu texto cite-as. As propostas das 
alternativas podem incluir reflexos nas demais áreas da organização, de acordo 
com a seguinte estrutura: problema identificado, objetivos, justificação, 
descrição detalhada da proposta, podendo ser fundamentada em 
bibliografia(s). Esta etapa é de suma importância para o estágio, pois partirá 
daqui a elaboração do plano de melhorias e/ou implementações. Sugere-se 
utilizar todos os procedimentos metodológicos possíveis para o levantamento 
dos diagnósticos, como por exemplo, as entrevistas, observações, análise de 
documentos, etc. É o quinto capítulo do Relatório de Estágio Académico. 
 

m) Recomendações: nesta parte deve-se indicar que trabalho adicional pode ser 
ainda necessário realizar no âmbito da melhoria ou resolução dos problemas ou 
dificuldades constatadas durante o estágio. Pode ainda incluir um juízo sobre o 
seu projecto e referir a aplicação que ele pode ter para a entidade e/ou a 
sociedade. É o sexto capítulo do trabalho. 

 
n) Lista de Bibliografias: apresenta em ordem alfabética de todos autores directa 

ou indirectamente referenciados ao longo do texto e deve conter os seguintes 
dados essenciais: Autor; Título do documento; Edição; Local de publicação; 
Editora; Data e; Número de páginas. Para mais detalhes veja o apêndice 27. 
Normalmente constitui-se como o sétimo capítulo do trabalho. 

 
o) Apêndices: acrescentam-se quando exigidos pela natureza do trabalho. Os 

apêndices são geralmente desenvolvimentos autónomos, elaborados pelo 
próprio autor, para complementar o próprio raciocínio.  

 
p) Anexos: também acrescentam-se quando exigidos pela natureza do trabalho. 

Os anexos são documentos, nem sempre do próprio autor, que servem de 
complemento ao trabalho e fundamentam a pesquisa. 

 
1. Apresentação gráfica e redacção do Relatório de Estágio Académico 
c) Todos os textos devem ser dactilografados a 1.5 espaços e escritos num só lado 

de folhas A4; 
d) São usadas as seguintes margens: 

i. Margem superior: 2 cm; 
ii. Margem inferior: 2 cm; 
iii. Margem esquerda: 3 cm; 
iv. Margem direita: 2 cm. 

e) Os capítulos devem ser iniciados numa nova página, mesmo que sobre espaço 
suficiente na página que termina o capítulo anterior; 

f) O tamanho da letra é 12, a fonte é Times New Roman. 
 

g) As páginas do relatório devem ser enumeradas e o número deve ser colocado 
em todas as páginas no no canto inferior direito da página. A primeira página a 
ser numerada é a que contém a introdução. As páginas anteriores à introdução 
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(página de rosto; índice; índice de tabelas, figuras, mapas, gráficos, símbolos, 
abreviaturas; declaração; dedicatória; agradecimentos e;  resumo) não são 
enumeradas, mas devem ser referenciadas usando números romanos em 
minúsculo (ex.: i, ii, iii ). 

h) Tabelas e Figuras podem ser incluídas no texto principal logo a seguir ao 
parágrafo na qual são citadas pela primeira vez. Elas devem ser referidas no 
texto por extenso e não se deve indicar o termo “ver” (por exemplo, Figura 1). 
As tabelas e figuras devem ser numeradas sequencialmente ao longo do 
relatório. Os títulos das tabelas colocam-se acima da tabela, os títulos das 
figuras colocam-se debaixo da figura. E devem explicar por si só o seu 
respectivo conteúdo. 
 

i) As fórmulas devem ser numeradas sequencialmente ao longo do texto. O 
número deve ser colocado entre parênteses, à frente da fórmula, encostado à 
margem direita da página. 
 

j) O relatório deve ser escrito na terceira pessoa. Deve-se ser consistente no 
tempo dos verbos usados ao longo de todo o texto. Os procedimentos e 
resultados são normalmente descritos no passado e o presente deve ser usado 
para sumarizar ou expressar conceitos conhecidos.  

 
k) Devem ser cumpridas as normas de pontuação e espaçamento entre palavras. 

Assim um espaço deve ser deixado depois de um ponto num parágrafo e 
depois de uma vírgula. A vírgula e ponto devem vir logo a seguir à palavra 
imediatamente anterior. 

 
l) O texto deve ter fluência, isto é, deve existir uma sequência lógica e uma 

ligação entre os assuntos dos vários parágrafos. 
 

m) O texto deve ser estruturado em parágrafos, os quais não devem ser muito 
longos nem muito curtos, devendo ter entre 3 a 8 frases. Cada parágrafo deve 
corresponder a um assunto, sendo a primeira frase do parágrafo a que introduz 
o assunto e a última frase a que sintetiza ou conclui o assunto. 

 
n) A linguagem usada deve ser objectiva e precisa. Não se devem usar expressões 

como mais ou menos ou relativamente.  
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29.Normas para a elaboração do Relatório de Projecto de Incubação 
a) Capa: É apresentada da seguinte forma: 

i. no alto da página, logotipo, endereço e contacto do ISPG 
ii. no centro da página, o título do trabalho e o grau académico que se 

pretende obter; 
iii. no lado esquerdo inferior da página, o nome completo do autor, tutor e 

co-tutor (se tiver); 
iv. por baixo da página, cidade e o ano civil. 

b) Página de rosto: É apresentada da seguinte forma: 
i. ao centro da página, o título do trabalho; 
ii. seguidamente o(s) nome(s) do(s) tutor(es). 

 
c) Índice do trabalho: esquematiza as principais divisões do trabalho em partes, 

secções, capítulos, e outros, tal como aparece no corpo do trabalho, indicando 
ainda a página em que cada divisão ou capítulos inicia. Índice indica ainda as 
listas, tabelas, bibliografia, apêndices e anexos, e vem logo depois da página 
de rosto. A listagem das secções e subsecções deve ser feita, no máximo em 3 
hierarquias do relatório e respectivas páginas, começando com a secção da 
introdução. 

d) Índice de tabelas, figuras, mapas e outros: caso constem do trabalho este 
índice é elaborado em forma de lista que inclui a respectiva paginação e vem 
logo depois do resumo. Deve incluir todas as tabelas e figuras constantes no 
texto principal enumeradas e respectivos títulos ou legenda. 

e) Lista de abreviaturas: sempre que se justificar é necessário incluir a lista de 
abreviaturas referenciadas no trabalho. 

f) Dedicatória e Agradecimentos: poucas vezes um projecto é feito sem ajuda, 
conselhos, orientação ou apoio de outra(s) pessoa(s). Este espaço é criado 
para que o estudante dedique e agradeça a todas as pessoas que o 
ajudaram, indicando o nome se possível. É opcional que no trabalho conste a 
dedicatória e agradecimento. 

g) Sumário executivo: não deve exceder uma página e deve ser escrito em 
Português e Inglês. O sumário executivo é dactilografado a um espaço e não 
deve exceder a 400 palavras e não inclui citação. Aqui o estudante apresenta 
a empresa e seu negócio. 

h) Antecedentes do projecto: o estudante deve apresentar os antecedentes que o 
levam realizar o projecto num(a) dado(a) área/sector/tema. Espera-se uma 
explicação detalhada da evolução e possíveis marcos geográficos e históricos 
que marca(ra)m o ramo de actividades do negócio pretendido. Pode-se 
recorrer a dados sobre a disponibilidade do produto ou serviços no mercado 
local, preferências dos consumidores, concorrência, etc. Normalmente constitui-
se como o primeiro capítulo do trabalho. 
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i) Descrição da Empresa ou Empreendimento: apresenta a os dados da empresa 
ou empreendimento, tendo em conta o nome, endereços e contactos. Inclui-se 
neste capítulo o(s) nome(s) dos dirigentes e definição do negócio da empresa. 
A visão, missão e produtos de serviços devem ser aqui descritos. Ao descrever os 
produtos e serviços deve-se especificar: o produto e serviço, a aplicação ou 
uso, recursos utilizados, tempo de perecidade ou obsolência, fornecedores de 
insumos ou matéria prima, tipos, modelos, marcas, espécies, raças, etc. Aqui 
também deve-se referenciar sobre o sistema de qualidade dos produtos ou 
serviços (garantias, avaliação e monitoria) e os registos necessários para a 
legalização da empresa ou empreendimento. Normalmente constitui-se como o 
segundo capítulo do trabalho.  

j) Análise do Mercado: consta uma descrição e análise sobre o mercado do 
produto ou serviços da empresa, caracterização do grupo alvo e consumidores, 
avaliação de tendência do mercado, concorrência, aliança estratégica (com 
parceiros e/ou fornecidores), diferencial competitivo (o que de novo a empresa 
ou empreendimento trouxe ao mercado) e a avaliação das metas específicas 
(crescimento e expansão do negócio no espaço e tempo). Normalmente 
constitui-se como o terceiro capítulo do trabalho. 

k) Marketing: apresenta a política de preços adoptada pela empresa, estratégias 
de promoção e venda e o relacionamento com o cliente. Normalmente 
constitui-se como o quarto capítulo do trabalho. 

l) Finanças: apresenta de forma detalhada todos os aspectos relevantes sobre a 
saúde financeira da empresa ou empreendimento. Refer-se as aplicações 
(activos permanentes), invetsimento em capital de giro, investimento total 
(fontes), custos fixos e variáveis, o ponto de equilíbrio, o fluxo de caixa, índice de 
lucratividade e o retorno do projecto. Faz uma avaliação do estado financeiro 
da empresa. Normalmente constitui-se como o quinto capítulo do trabalho. 

m) Gestão de Pessoal: epresenta informações sobre os gestores da empresa ou 
empreendimento, funcionários estratégias de estímulo. Detalha o perfil 
esperado do(s) dirigente(s), estratégia funcional, recrutamento, selecção, 
treinamento, cargos e atribuições, remuneração directa e indirecta e 
benefícios, a higiene, segurança e a qualidade de vida no tyrabalho. 
Normalmente constitui-se como o sexto capítulo do trabalho. 

n) Administração de Sistemas Operacionais: nesta fase do trabalho importa inserir 
aspectos sobre as estratégias e sistemas que se está a usar na operação da 
empresa ou empreendimento. Refere-se ao funcionamento, horas de início e 
fecho de actividades, excepções possíveis para momentos picos e etc. 
Normalmente constitui-se como o sétimo capítulo do trabalho.  

o) Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: apresenta a forma como os 
recursos, tanto materiais como patrimoniais, são administrados. Refere-se a 
avaliação do sistema de controle e gestão de bens da empresa e pode incluir 
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a aquisição de materiais e equipamentos para a empresa, bem como os seus 
fornecedores. Normalmente constitui-se como oitavo capítulo do trabalho. 

p) Lista de Bibliografias: apresenta em ordem alfabética de todos autores directa 
ou indirectamente referenciados ao longo do texto e deve conter os seguintes 
dados essenciais: Autor; Título do documento; Edição; Local de publicação; 
Editora; Data e; Número de páginas. Para mais detalhes veja o apêndice 27. 
Normalmente constitui-se como o nono capítulo do trabalho. 

 
q) Apêndices: acrescentam-se quando exigidos pela natureza do trabalho. Os 

apêndices são geralmente desenvolvimentos autónomos, elaborados pelo 
próprio autor, para complementar o próprio raciocínio.  

 
r) Anexos: também acrescentam-se quando exigidos pela natureza do trabalho. 

Os anexos são documentos, nem sempre do próprio autor, que servem de 
complemento ao trabalho e fundamentam a pesquisa. 

 
2. Apresentação gráfica e redacção do Relatório de Estágio Académico 
o) Todos os textos devem ser dactilografados a 1.5 espaços e escritos num só lado 

de folhas A4; 
p) São usadas as seguintes margens: 

i. Margem superior: 2 cm; 
ii. Margem inferior: 2 cm; 
iii. Margem esquerda: 3 cm; 
iv. Margem direita: 2 cm. 

q) Os capítulos devem ser iniciados numa nova página, mesmo que sobre espaço 
suficiente na página que termina o capítulo anterior; 

r) O tamanho da letra é 12, a fonte é Times New Roman. 
 

s) As páginas do relatório devem ser enumeradas e o número deve ser colocado 
em todas as páginas no no canto inferior direito da página. A primeira página a 
ser numerada é a que contém a introdução. As páginas anteriores à introdução 
(página de rosto; índice; índice de tabelas, figuras, mapas, gráficos, símbolos, 
abreviaturas; declaração; dedicatória; agradecimentos e;  resumo) não são 
enumeradas, mas devem ser referenciadas usando números romanos em 
minúsculo (ex.: i, ii, iii ). 

t) Tabelas e Figuras podem ser incluídas no texto principal logo a seguir ao 
parágrafo na qual são citadas pela primeira vez. Elas devem ser referidas no 
texto por extenso e não se deve indicar o termo “ver” (por exemplo, Figura 1). 
As tabelas e figuras devem ser numeradas sequencialmente ao longo do 
relatório. Os títulos das tabelas colocam-se acima da tabela, os títulos das 
figuras colocam-se debaixo da figura. E devem explicar por si só o seu 
respectivo conteúdo. 
 

u) As fórmulas devem ser numeradas sequencialmente ao longo do texto. O 
número deve ser colocado entre parênteses, à frente da fórmula, encostado à 
margem direita da página. 
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v) O relatório deve ser escrito na terceira pessoa. Deve-se ser consistente no 

tempo dos verbos usados ao longo de todo o texto. Os procedimentos e 
resultados são normalmente descritos no passado e o presente deve ser usado 
para sumarizar ou expressar conceitos conhecidos.  

 
w) Devem ser cumpridas as normas de pontuação e espaçamento entre palavras. 

Assim um espaço deve ser deixado depois de um ponto num parágrafo e 
depois de uma vírgula. A vírgula e ponto devem vir logo a seguir à palavra 
imediatamente anterior. 

 
x) O texto deve ter fluência, isto é, deve existir uma sequência lógica e uma 

ligação entre os assuntos dos vários parágrafos. 
 

y) O texto deve ser estruturado em parágrafos, os quais não devem ser muito 
longos nem muito curtos, devendo ter entre 3 a 8 frases. Cada parágrafo deve 
corresponder a um assunto, sendo a primeira frase do parágrafo a que introduz 
o assunto e a última frase a que sintetiza ou conclui o assunto. 

 
z) A linguagem usada deve ser objectiva e precisa. Não se devem usar expressões 

como mais ou menos ou relativamente.  
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30.Normas para a elaboração das Monografias 
O Trabalho de Culminação do Curso é uma investigação aplicada, em que o 

estudante identifica um problema sobre um aspecto particular ou fenómeno que 

observou numa empresa, instituição, comunidade, campo ou laboratório. Nele o 

estudante descreve soluções alternativas para resolver o problema, analisa e 

avalia as diferentes soluções e faz recomendações. Os problemas do ramo agrário 

e não só, são mais do que técnicas de produção e por isso, a Monografia deve 

incluir uma análise económica e em alguns casos uma análise do impacto social e 

ambiental. Desta forma o relatório do trabalho de fim de curso deve identificar o 

problema, descrever os aspectos técnicos relacionados com a solução do 

problema, providenciar uma análise crítica das soluções técnicas alternativas e 

recomendar uma das soluções. 

O relatório do projecto deve obedecer às normas definidas no presente 

regulamento respeitando a estrutura aqui apresentada, de acordo com o seguinte: 

a) Capa: É apresentada da seguinte forma: 
i. no alto da página, logotipo, endereço e contacto do ISPG 
ii. no centro da página, o título do trabalho e o grau académico que se 

pretende obter; 
iii. no lado esquerdo inferior da página, o nome completo do autor, tutor e 

co-tutor (se tiver); 
iv. por baixo da página, cidade e o ano civil. 

b) Página de rosto: É apresentada da seguinte forma: 
iii. ao centro da página, o título do trabalho; 
iv. seguidamente o(s) nome(s) do(s) tutor(es). 

 
c) Índice do trabalho: esquematiza as principais divisões do trabalho em partes, 

secções, capítulos, e outros, tal como aparece no corpo do trabalho, indicando 
ainda a página em que cada divisão ou capítulos inicia. Índice indica ainda as 
listas, tabelas, bibliografia, apêndices e anexos, e vem logo depois da página 
de rosto. A listagem das secções e subsecções deve ser feita, no máximo em 3 
hierarquias do relatório e respectivas páginas, começando com a secção da 
introdução. 

d) Índice de tabelas, figuras, mapas e outros: caso constem do trabalho este 
índice é elaborado em forma de lista que inclui a respectiva paginação e vem 
logo depois do resumo. Deve incluir todas as tabelas e figuras constantes no 
texto principal enumeradas e respectivos títulos ou legenda. 
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e) Lista de abreviaturas: sempre que se justificar é necessário incluir a lista de 
abreviaturas referenciadas no trabalho. 

f) Dedicatória e Agradecimentos: poucas vezes um projecto é feito sem ajuda, 
conselhos, orientação ou apoio de outra(s) pessoa(s). Este espaço é criado 
para que o estudante dedique e agradeça a todas as pessoas que o 
ajudaram, indicando o nome se possível. É opcional que no trabalho conste a 
dedicatória e agradecimento. 

g) Resumo: não deve exceder uma página e deve ser escrito em Português e 
Inglês. O resumo é dactilografado a um espaço e não deve exceder a 400 
palavras. O objectivo do resumo é evidenciar os pontos principais do relatório 
considerando que ele vai ser lido por gestores que tomam decisões ou 
singulares, e que podem não estar interessados em detalhes técnicos 
abordados no trabalho. Por esta razão, deve ser claro, simples, breve e directo, 
mas salvaguardando a qualidade de apresentação e escrita bem como de 
conteúdo. Deve ser a última parte a escrever, mas deve vir logo antes da 
página da introdução. Ele deve incluir o objectivo e a razão de ser do relatório, 
a metodologia e os principais resultados e as recomendações. As 
recomendações constituem o último parágrafo e deve referenciar o contexto 
em que os resultados alcançados podem ser usados. Na mesma página do 
resumo deve-se apresentar as palavras-chave do trabalho, num máximo de 
cinco (5). 

h) Introdução: deve constar desta parte do relatório os objectivos gerais e 
específicos, as fases do trabalho de investigação, o problema e a relevância do 
estudo, objectivos, metodologia de trabalho e referências bibliográficas. Deve 
concluir com uma frase breve a indicar a forma como o trabalho se estrutura. 
Esta secção deve explicar a razão do trabalho ser realizado, como ele surge e 
aonde ele se insere, qual é a área e/ou problema a resolver, a moldura teórica 
suportada e quais as hipóteses que antevê para o problema. Para tal, o 
estudante deve fazer uma recolha de informação e pesquisa bibliográfica 
cuidadosa. É o primeiro capítulo da Monografia. 
 

i) Revisão Bibliográfica: nesta secção deve providenciar-se uma descrição 
técnica do problema de estudo e suportes teóricos, de preferência os mais 
recentes sobre  assunto. Pode-se enumerar as possíveis alternativas para a 
resolução do problema, sendo uma ou mais, adoptadas no trabalho. Espera-se 
que o estudante use a informação de diferentes autores e não copiá-las para 
seu trabalho, apenas. Os suportes teóricos devem coadunar e reflectir-se no 
contexto do trabalho em estudo, sendo por isso, palavras do estudante, 
apoiadas ou baseadas por várias fontes. Todas fontes bibliográficas deverão ser 
citadas respeitando as normas constantes do apêndice 27 do presente 
regulamento. É o segundo capítulo da Monografia. 

 
j) Metodologia: nesta secção, deve-se enumerar os materiais e explicar os 

métodos de de investigação que serão aplicados no estudo. Normalmente, ao 
detalhar os métodos, deve-se realçar como, quando e para quê é que cada 
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material alistado será usado. Explique especificamente e em detalhe, os critérios 
e métodos usados na análise das diferentes alternativas. Deve ser explicado 
detalhadamente como realizou o projecto, quais os métodos de recolha de 
dados, os métodos de análise e de cálculo e os métodos de trabalho que 
foram utilizados. É o terceiro capítulo da Monografia. 

 
k) Resultados: esta secção é usada para relatar os resultados da sua análise. No 

texto deve comentar, comparar e ajuizar (não descrever) os seus resultados 
ressaltando os aspectos mais importantes e citando as tabelas e gráficos onde 
os resultados são apresentados com maior detalhe. Aqui é onde consta o 
desenvolvimento do trabalho e importa inserir a apresentação e explicação das 
etapas do trabalho e a sistematização e análise de dados do trabalho de 
investigação. É preciso ter-se muito cuidado para começar-se com a discussão 
dos resultados, pois espera-se que seja feita apenas uma apresentação dos 
resultados sob a forma de textos, tabelas, gráficos, diagramas, modelos, figuras 
e/ou através da combinação destas. É o quarto capítulo da Monografia. 

 
l) Discussão: neste capítulo espera-se que o estudante faça um juízo do seu 

trabalho, avaliando os seus resultados apresentados no capítulo anterior. A 
discussão dos resultados apoia-se nas teorias de estudos prévios similares ou 
relacionados ao tema em análise. Deve-se averiguar se os resultados obtidos 
concordam ou corroboram com os de investigação de outros autores, na 
mesma ou em áreas afins. Este é o capítulo onde a capacidade de percepção 
e domínio sobre o tema é demonstrado. O estudante pode fazer inferências 
dentro de um raciocínio lógico, técnico e científico. É o quinto capítulo da 
Monografia. 

 
m) Conclusão: nesta parte do trabalho deverá constar a síntese dos problemas, 

das inferências, das conclusões e limitações, recomendações e propostas sobre 
o tme de estudo na Monografia. Esta secção deve apenas conter frases que 
são uma sequência lógica do conteúdo do trabalho antecedente, isto é, dos 
resultados apresentados. O objectivo desta secção é reforçar o que se 
encontrou. Nenhuma nova informação deve ser adicionada nas conclusões e 
elas não devem conter tabelas nem figuras e citações. É o sexto capítulo da 
Monografia. 

 
n) Recomendações: nesta parte deve-se indicar que trabalho adicional pode ser 

ainda necessário realizar no âmbito dos resultados alcançados. Não se deve 
fazer recomendações com carácter crítico à entidades, mesmo que se 
justifique, este não é o capítulo apropriado para tal efeito. Pode ainda incluir 
um juízo sobre o seu estudo e referir a aplicação que ele poderá ter na 
sociedade. É o sétimo capítulo da Monografia. 

 
o) Lista de Referências Bibliográficas: nesta secção, lista-se apenas as fontes que 

usou em ordem alfabética de todos autores directa ou indirectamente 
referenciados ao longo do texto. Fontes podem incluir livros, enciclopédias, 
revistas, páginas na internet, entrevistas, correspondência e outras, contendo os 
seguintes dados de: Autor; Título do documento; Edição; Local de publicação; 
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Editora; Data e; Número de páginas. Para mais detalhes veja o apêndice 27. É o 
oitavo capítulo da Monografia. 

 
p) Apêndices: acrescentam-se quando exigidos pela natureza do trabalho. Os 

apêndices são geralmente desenvolvimentos autónomos, elaborados pelo 
próprio autor, para complementar o próprio raciocínio.  

q) Anexos: também acrescentam-se quando exigidos pela natureza do trabalho. 
Os anexos são documentos, nem sempre do próprio autor, que servem de 
complemento ao trabalho e fundamentam a pesquisa. 

 
3. Apresentação gráfica e redacção da Monografia 
a) Todos os textos devem ser dactilografados a 1.5 espaços e escritos num só lado 

de folhas A4, segundo as margens seguintes: 
i. Margem superior: 2 cm; 
ii. Margem inferior: 2 cm; 
iii. Margem esquerda: 3 cm; 
iv. Margem direita: 2 cm. 

 
b) Os capítulos devem ser iniciados numa nova página, mesmo que sobre espaço 

suficiente na página que termina o capítulo anterior; 
 

c) O tamanho da letra é 12, a fonte é Times New Roman. 
 

d) As páginas do relatório devem ser enumeradas e o número deve ser colocado 
em todas as páginas no no canto inferior direito da página. A primeira página a 
ser numerada é a que contém a introdução. As páginas anteriores à introdução 
(página de rosto; índice; índice de tabelas, figuras, mapas, gráficos, símbolos, 
abreviaturas; declaração; dedicatória; agradecimentos e;  resumo) não são 
enumeradas, mas devem ser referenciadas usando números romanos em 
minúsculo (ex.: i, ii, iii ). 

 
e) Tabelas e Figuras podem ser incluídas no texto principal logo a seguir ao 

parágrafo na qual são citadas pela primeira vez. Elas devem ser referidas no 
texto por extenso e não se deve indicar o termo “ver” (por exemplo, Figura 1). 
As tabelas e figuras devem ser numeradas sequencialmente ao longo do 
relatório. Os títulos das tabelas colocam-se acima da tabela, os títulos das 
figuras colocam-se debaixo da figura. E devem explicar por si só o seu 
respectivo conteúdo. 

 
f) As fórmulas devem ser numeradas sequencialmente ao longo do texto. O 

número deve ser colocado entre parênteses, à frente da fórmula, encostado à 
margem direita da página. 

 
g) O relatório deve ser escrito na terceira pessoa. Deve-se ser consistente no 

tempo dos verbos usados ao longo de todo o texto. Os procedimentos e 
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resultados são normalmente descritos no passado e o presente deve ser usado 
para sumarizar ou expressar conceitos conhecidos.  

 
h) Devem ser cumpridas as normas de pontuação e espaçamento entre palavras. 

Assim um espaço deve ser deixado depois de um ponto num parágrafo e 
depois de uma vírgula. A vírgula e ponto devem vir logo a seguir à palavra 
imediatamente anterior. 

i) O texto deve ter fluência, isto é, deve existir uma sequência lógica e uma 
ligação entre os assuntos dos vários parágrafos. 
 

j) O texto deve ser estruturado em parágrafos, os quais não devem ser muito 
longos nem muito curtos, devendo ter entre 3 a 8 frases. Cada parágrafo deve 
corresponder a um assunto, sendo a primeira frase do parágrafo a que introduz 
o assunto e a última frase a que sintetiza ou conclui o assunto. 

 
k) A linguagem usada deve ser objectiva e precisa. Não se devem usar expressões 

como mais ou menos ou relativamente.  
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31. Formas de citação de fontes bibliográficas aceites no ISPG. 
1.Livros 
 
Elementos da citação:  
Autor(es) do livro - Apelido e iniciais dos nomes, ano da publicação, titulo da obra 
(em italic) edição, editora, local da publicação. 
 

a) Livro com um autor: 
Bibliografia. 
Gil, AC 1996, Como Elaborar Projectos de Pesquisa, Atlas, São Paulo. 
 
Citação no texto: 
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica (Gil 1996 ). 
Ou 
Segundo Gil (1996) a pesquisa documental assemelha-se a pesquisa bibliográfica.  
 

b) Livro com dois autores 
Coughlin, P e Langa J 1994, Claro e Directo: Como Escrever um Ensaio, Impressa 
Universitária,  
Maputo. 
 
Citação no texto: 
A Introdução tem como função apresentar de uma forma breve o problema e o 
seu contexto, deixando os detalhes para as secções posteriores (Coughlin e Langa 
1994).  
Ou  
Coughlin e Langa (1994) dizem que a introdução deve apresentar o problema de 
uma forma breve e deixando os detalhes para as secções subsequentes.  
 

c) Livros com três ou mais autores. 
McDonald, P, Edwards, RA, Greenhalgh, JFD, e Morgan, CA 2002, Animal nutriotion, 
6ª edição, Pearson Education, Harlow. 
 
Citação no texto: 
A agua é componente chave na alimentação animal (McDonald et al 2002).  
ou 
McDonald et al (2002) afirmam que a agua é um elemento chave na alimentação 
animal. 
 

d) Livro de uma organização ou instituição 
National Research Council 2007, Nutrient requirements of horses 6ª edição, National  
academies Press, Washington, DC. 
 
Referências no texto: 
É necessário adicionar cálcio na dieta de equinos (National Research Council 
2007).  
Ou  
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A National Research Council (2007) sugere que se deve adicional cálcio na 
alimentação de equinos. 
 
 
2.Capitulo de um livro  
Autor(es) do capitulo - Apelido e inicias do nome Ano de publicação, ”titulo do 
capitulo” entre aspas, in titulo do livro –em italic, por Edotor (es) do livros (eds), 
edição, editora, local da edição. 
 
Silva, AC e Carvalho, GA 2004 “Manejo Integrado de Pragas”, in Tomate: produção 
em campo,  
em casa de vegetação, e em hidroponia, por Alvarenga, MA (eds), UFLA, Brasil. 
 
Citação  no texto: 
A proliferação de trips na cultura de tomate é favorecida em períodos quentes e 
secos, mas também podem desenvolver-se em períodos de baixas temperaturas 
associadas a estiagem (Silva e Carvalho 2004). 
Ou  
Segundo Silva e Carvalho (2004) períodos quentes e secos favorecem a 
proliferação de trips na cultura de tomate, mas também desenvolvem se em 
períodos de baixas temperaturas e de estiagem. 
 
3.Artigos de revistas científicas 
Autor(es) do artigo – Apelido e inicias Ano de publicação, “título do jornal – entre 
aspas, titulo do jornal em italic, volume, número ou edição.  
 
 
Bibliografia  
Hawkins, CE, Baars, C, Hesterman, H, Hocking, GJ, Jones, ME, Lazenby, B, Mann, D, 
Mooney, N, Pemberton, D, Pyecroft, S, Restani, M e Wierma, J 2006, ”Emerging 
disease and population declline of an island endemic, the Tasmanian devil 
Sarcophilus harrisii,” Biological Conservation, vol 132, nº 2. 
 
Citação no texto: 
A população de “devil” da Tasmânia esta a decrescer (Hawkins, et al 2006). 
ou 
Hawkins, et al (2006) descobriram que a população de “devil” da Tasmânia esta a 
decrescer. 
 
Jornal electrónico: 
Findlay, M 2002,” Ecologically sustainable development (ESD) principles” 
Redreaming the  
Plain, vol 2, nº1, consultado no dia 10 de Setembro de 2007, disponível em 
http://www.redreaming.info/DisplayStory.asp?id=24. 
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4.Páginas web (Webpages)  
 
Elementos de citação:  
Autor(es) da pagina -(pessoas ou organizações) Ano (criação ou revisão), Titulo da 
pagina em italic,  data da consulta, endereço da pagina. 
 
Webpage com autor: 
Embrapa 2009, O cultivo da Cebola, consultado no dia 25 de Fevereiro de 2010, 
disponível em  
 
Webpage sem autor ou data: 
Usa-se o titulo da webpage se não aparece autor. 
Usa-se s.d (sem data) quando não for possível identificar a data 
 
Bibliografia  
Austarlian wildlife s.d., consultado no dia 10 de Setembro de 2007, disponível em 
http://users.orac.net.au/~mhumphry/austwild.html.  
 
Citação no texto 
Existem cerca de 450 espécies de mamíferos na Austrália (Austarlian wildlife s.d.). 
 
5.Relatórios apresentados em conferências ou reuniões 
Autor(es) do relatório – Apelido e inicias do nome Ano de publicação, “Titulo do 
relatório”  
entre aspas, Titulo dos procedimentos de publicação que podem incluir o local da 
coerência e datas em italic,  editora, local da publicação, data da consulta se for 
webpage.  
 
Bibliografia  
Saul, J 1986, “ Development and counter development strategies in Mozambique”,  
Norweigian Development Studies Conference, Bergen, Abril. 
 
Polkinghorne, R 2006,” Guaranteed eating quality: making it work”, Australian beef 
leader:  
the impact  of science on the beef industry, Armidale, NSW, 7-8 March, CRC for Beef 
Genetic Technologies, Armidale. 
 
6.Artigos de Jornais  
Autor (es) do artigo – Apelido e inicias do nome Ano da publicação, “Titulo do 
artigo” entre aspas, titulo do Jornal em italic, dia mês.  
 
Bibliografia  
Sixpence, E 2011, “ Expulso da escola por ser deficiente”, noticias, 4 de Março, p.5.  
 
Citação no texto: 
Uma menor de 10 anos, foi impedida de continuar com os estudos na Beira 
International School por ser possuidora de deficiência física (Sixpence 2011). 
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7.Tabelas, Diagramas e Imagens 
Quando se reproduz ou copiar parte ou toda a tabela, diagrama ou imagem deve 
ser referenciado a fonte. Se a tabela, diagrama ou imagem forem tiradas num livro 
, referencia se o livro. Se forem tirados de webpage referencia se a webpage.  
 
As tabelas, diagramas e imagens devem serem mencionados no texto antes da 
sua aparição. As tabelas e diagramas são intituladas e numeradas.  
 
A Tabela 1 representa o crescimento populacional de efectivo bovino de 1990 a 
2000 (IIAM 2010) 
 
Tabela1: Efectivo bovino de Manica 

Anos Efectivo bovino 
1990 1 000 000 
1995 1 200 000 
2000 1 500 000 

Fonte: IIAM, 2010. 
 
 
8.Vídeos ou DVD 
Bibliografia  
Titulo do vídeo ou DVD – em italic Ano da publicação, formato, editora, local da 
gravação 
 
Alimentacao de Cavalos 2007, DVD, CPT, UFV. 
 
9.Teses 
Autor da tese – Apelido e iniciais dos nomes Ano de publicação, “Titulo da tese” 
entre aspas, distinção,  Instituição, local da instituição. 
 
Bibliografia 
Nhabinde, C 2010, “Identificação de espécies Vegetativas Nativas no Distrito de 
Massangena e sua Aplicação  Económica como Alternativa para Geração de 
Renda Familiar” Tese de Licenciatura em Engenharia Agrícola, Instituto Superior 
Politécnico de Gaza. 
 
10.Citações  indirectas 
Citação indirecta é quando ideias de um autor são retiradas de obra de um outro 
autor, sem  contudo ter acesso a obra original do autor, isto é, citação de uma 
citação. Na bibliografia deve constar a obra do autor consultado. 
 
Exemplo 
Agrios, GN 2005, Plant Pathology, 5th edição, Elsevier Academic Press, Burlinton, 
Mass 
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Citação no texto 
Miller (citado por Agrios 2005) descobriu que ...... 
ou 
....foi descoberto que ..... (Miller, citado por Agrios 2005). 
 
 
12.Algumas especificações 
Se duas ou mais obras de diferentes autores forem citados ao mesmo tempo, 
devem ser separadas por ponto e virgula. 
 
 
Exemplo 
A implicação da degradação do solo foi amplamente debatido (Malinowski, Miller 
e Gupta 1995; Thomson 1999).   
 
 
Se duas ou mais obras do mesmo autor forem citadas ao mesmo tempo, não se 
repete o nome do autor. Separa se os anos de publicação por uma virgula. 
 
As investigações subsequentes confirmaram estes resultados (Watson e Clark 1996, 
1998). 
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32. Termo de recepção do Trabalho de Culminação do Curso 
 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
 

DIVISÃO DE__________________________________ 
 

CURSO DE__________________________________ 
 
  

 
Termo de recepção do Trabalho de Culminação do 
Curso_______________________________ (tipo de trabalho de culminação de curso) 
 
 
Declaro que o estudante _________________________________________________, 

entregou no dia _____/____/_____ , três (3) cópias rígidas do seu Trabalho de 

Culminação de Curso entitulado _________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

  
 

(Local), _______de __________________de _____________ 
 
 
 

O Director do Curso  
 
 

_________________________ 
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33. Guião para a avaliação do relatório escrito da Monografia 
Nome do Estudante:______________________________________________________________________ 

Titulo do Trabalho: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Data: ____/______/_____ 

1. Resumo 
1. Apresentação dos pontos chaves no resumo ......................................................0 1 2 3 
4 5 
(clareza, organização, correlação com o apresentado) 
Secção 1 subtotal (máximo 5 pontos) _____________ 

2. Organização (estrutura) e explanação 
1. Objectivos ............................................................................................................0 1 2 3 4 5  

2. Introdução, antecedentes e pesquisa bibliográfica......................0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Descrição técnica...............................................................................0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Análise das alternativas técnicas......................................................0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Conclusões e aplicação dos resultados (recomendações).........0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Secção 2 subtotal (máximo 45 pontos) _____________ 

 3. Argumentação  
 1.Criatividade e originalidade ..............................................................................0 1 2 3 4 5  
2.Rigor........................................................................................................................0 1 2 3 4 5  

 3.Análise crítica, evidência e lógica....................................................0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 4.Relação entre objectivos, métodos, resultados e conclusões.......................0 1 2 3 4 5  

 5.Relevância  ..........................................................................................................0 1 2 3 4 5  
Secção 3 subtotal (máximo 30 pontos) _____________ 

4.Apresentação e estilo da escrita 

1. Legibilidade e organização................................................................................0 1 2 3 4 5 

2. Ilustração e qualidade das figuras e tabelas...................................................0 1 2 3 4 5 

3. Estilo da escrita (fluência do texto, uso da língua e gramática)...................0 1 2 3 4 5 

4.Fontes bibliográficas (reconhecimento, correcta citação.............................0 1 2 3 4 5  

Secção 4 subtotal (máximo 20  pontos) ____________ 
Total  (máximo 100 pontos) ________ 

Nota* (escala 0-20) __________ 

 

*A nota final na escala 0-20 será obtida multiplicando o total em pontos por 0.2  
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34. Guião de avaliação da apresentação oral e defesa da Monografia 
 

Nome do estudante:_____________________________________________________________________ 

Titulo da apresentação: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Data: ___/___/_____ 

1. Introdução 
1. Apresentação dos pontos chaves da introdução .........................................0 1 2 3 4 5 
(Contexto e importância do trabalho) 
Secção 1 subtotal (máximo 5 pontos) _____________ 

2. Organização e explanação  
1. Objectivos .......................................................................................... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Descrição técnica...............................................................................0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Análise das alternativas técnicas......................................................0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Conclusões e aplicação dos resultados (recomendações).........0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Secção 2 subtotal (máximo 40 pontos) _____________ 
 3. Estilo da apresentação 

1. Uso efectivo do tempo........................................................................................0 1 2 3 4 5  

2. Clareza, tom, vivacidade e entusiasmo...........................................................0 1 2 3 4 5  

3. Uso e qualidade dos audio-visuais.....................................................................0 1 2 3 4 5  

Secção 3 subtotal (máximo 15 pontos) ____________ 
 
4. Defesa 

1. Exactidão nas respostas.................................................................... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Domínio dos conceitos.......................................................................0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Confiança e domínio do trabalho  realizado.................................0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Domínio do significado e aplicação dos resultados......................0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Secção 4 subtotal (máximo 40 pontos) ____________ 
 

Total  (máximo 100 pontos) ________ 
Nota* (escala 0-20) __________ 

 
*A nota final na escala 0-20 será obtida multiplicando o total em pontos por 0.2  
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35. Ficha de avaliação do Desempenho do estudante durante a realização da 
Monografia 
Nome do estudante:______________________________________________________ 

Titulo do relatório: ______________________________________________________ 

Data: ___/___/_____ 

Classifique as seguintes características mostradas pelo estudante de acordo com a 

escala apresentada a seguir 

E = Excelente (19 a 20 valores)  

MB = Muito Bom (17 a 18 valores) 

B = Bom (14 a 16 valores) 

S = Suficiente (10 a 13 valores) 

NA = Não aceitável (0 a 9 valores)  

Atitude geral (manteve uma disposição positiva e sentido de humor) ____________________ 

Dedicação e comprometimento (Deu grande prioridade ao projecto e aceitou as 

responsabilidades prontamente)________________________________________________________ 

Independência (realizou as tarefas independentemente, como prometido e a tempo)______ 

Iniciativa (viu o que devia ter sido feito e fê-lo sem hesitar e sem pressões do supervisor)____ 

Flexibilidade (disponibilidade para se adaptar e estabelecer compromissos)_______________ 

Sensibilidade (ouviu e tentou compreender as opiniões dos outros)________________________ 

Criatividade (contribuiu com imaginação e novas ideias)_________________________________ 

 

Avaliação geral_____________ 

Nome do Tutor 

________________________________ 

Assinatura do Tutor 

(______________________________) 
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36. Ficha de Registo de estudante do Estágio Académico 
 

 
 

 

 

Ficha de Registo de estudante do Estágio Académico 

 IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE 
NOME: ANO DE MATRÍCULA: 
ENDEREÇO: 
CONTACTO: 1. Pessoal:                                          2. Alternativo: 
E-MAIL: 
EMPRESA/ENTIDADE CONCEDENTE 
NOME: 
RAMO DE ACTIVIDADE: 
ENDEREÇO: 
CONTACTO:                           
ÁREAS DE ESTÁGIO: 
 
 
TUTOR NA EMPRESA/ENTIDADE CONCEDENTE 
NOME: 
CONTACTO: 
E-MAIL: 

 
PERÍODO/DIA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO 
MANHÃ       
TARDE       
NOITE       
DATAS INÍCIO: ____/____/______ FIM:____/____/______ 

 
ESTUDANTE 

 

TUTOR NA ENTIDADE CONCEDENTE 

COMISSÃO DE TRAB. CULMINAÇÃO DO CURSO 

 

TUTOR NO ISPG 

 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

DEPARTAMENTO DO REGISTO ACADÉMICO 
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37. Ficha de Registo de estudante do Projecto de Incubação 
 
 
 

 

 

Ficha de Registo de estudante do Projecto de Incubação 

 IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE 
NOME: ANO DE MATRÍCULA: 
ENDEREÇO: 
CONTACTO: 1. Pessoal:                                          2. Alternativo: 
E-MAIL: 
EMPRESA/EMPREENDIMENTO 
NOME: 
RAMO DE ACTIVIDADE: 
ENDEREÇO: 
CONTACTO:                           
ÁREAS DE NEGÓCIO: 
 
 
CO-TUTOR 
NOME: 
CONTACTO: 
E-MAIL: 

 
PERÍODO/DIA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO 
MANHÃ       
TARDE       
NOITE       
DATAS INÍCIO: ____/____/______ FIM:____/____/______ 

 
ESTUDANTE 

 

CO-TUTOR  

COMISSÃO DE TRAB. CULMINAÇÃO DO CURSO 

 

TUTOR NO ISPG 

 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

DEPARTAMENTO DO REGISTO ACADÉMICO 
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38. Termos de aceitação de supervisão e tutoramento de estudante do ISPG 

 

TERMOS DE ACEITAÇÃO DE SUPERVISÃO E TUTORAMENTO DE ESTUDANTE DO ISPG  

 

À COMISSÃO DE TRABALHOS DE CULMINAÇÃO DO CURSO DO ISPG 

 

Prezado (a) Senhor (a)  

Eu, ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

venho pelo presente comunicar a minha aceitação em colaborar com vossa 

instituição, no âmbito de supervisão e tutoramento de Trabalho de Culminação de 

Curso, sob a forma de2 ______________________________________________________ 

do(a) estudante _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 
 
que realizar-se-á no(a)3  ___________________________________________ denominada 

______________________________________________________________________. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________, ______de ______________ de 20__ 

 

____________________________________________ 

Tutor ou Co-tutor 

 

                                                   
2 Monografia (Projecto de Licenciatura), Estágio Académico, Protocolo de Incubação ou Simulação Empresarial 
3 Especificar o local e indicar se é numa entidade concedente ou outro 
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39. Ficha de Avaliação do Estágio Académico pela entidade concedente 
 

 

 

Ficha de Avaliação do Estágio Académico pela entidade concedente 

Nome do(a) Estagiário(a): _________________________________________________ 
Empresa/Entidade Concedente: ____________________________________________ 
Curso:______________________________________________ Período do Estágio: ___/___/___ a ___/___/____ 
 
OBSERVAÇÕES: A avaliação do(a) estagiário(a) será expressa pela média 
aritmética das avaliações atribuídas a cada item dos critérios a seguir, sendo 
atribuído um conceito numa escala de zero (0) a vinte (20). 
 
ASPECTOS AVALIADOS NOTA 

1. Interesse: Preocupação para conhecer os aspectos relacionados ao 
trabalho/empresa. 

 

2. Iniciativa: Iniciativa demonstrada para desenvolver seus trabalhos sem dependência 
de outros. 

 

3. Cooperação: Disposição para cooperar e atender prontamente às solicitações.  
4. Assiduidade: Freqüência ao local de estágio conforme cronograma.  
5. Pontualidade: Comparência ao local de estágio em horários marcados.  
6. Disciplina: Observância das normas e regulamentos internos da Empresa.  
7. Sociabilidade: Facilidade de integração com as pessoas.  
8. Adaptabilidade: Facilidade em compreender e se adaptar às situações do dia-a-dia 
de trabalho. 

 

9. Senso de Responsabilidade: Zelo pelo material, bens e equipamentos da Empresa.  
10. Ética: Conduta em relação aos padrões e costumes.  
MÉDIA  

 

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 
CARIMBO DA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________  ___/____/20__ 
 

Tutor na entidade concedente 
 
 
_________________________________ 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

COMISSÃO DE TRABALHOS DE CULMINAÇÃO DE CURSO 
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40. Ficha de Avaliação do Estágio Académico pelo ISPG 
 

 

 

 

Ficha de Avaliação do Estágio Académico pelo tutor no ISPG 

Nome do(a) Estagiário(a): _____________________________________________________________ 
Empresa/Entidade Concedente: _________________________________________________________ 
Curso:______________________________________  Período do Estágio: ___/___/___ a ___/___/____ 
 
OBSERVAÇÕES: A avaliação do(a) estagiário(a) será expressa pela média aritmética das 
avaliações atribuídas a cada item dos critérios a seguir, sendo atribuído um conceito numa 
escala de zero (0) a vinte (20). 
 
ASPECTOS AVALIADOS NOTA 
1. Interesse: Busca de dados/informações para o desenvolvimento do estágio.  
2. Iniciativa: Iniciativa para desenvolvimento de seus trabalhos.  
3.Assiduidade: Comparência às reuniões de orientação e actividades programadas.  

4. Planificação: Cumprimento do cronograma e dos prazos.  
5. Organização: Disposição da apresentação do relatório e das partes deste.  
6. Clareza: Inteligibilidade do texto apresentado.  
7. Criatividade: Inovação das ideias sugeridas.  
8. Conhecimento: Domínio do conteúdo apresentado.  
9. Contribuições: Contribuições das ideias e sugestões para inovações e/ou 
implementações. 

 

10. Ética: Conduta em relação aos padrões e costumes.  
MÉDIA  

 
COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES: 
 
 
 

 
_______________  ___/____/20__ 

Tutor no ISPG 
_________________________________ 

 
 
 
 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

COMISSÃO DE TRABALHOS DE CULMINAÇÃO DE CURSO 
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41.Ficha de Avaliação do Projecto de Incubação pelo Tutor 1 
 

 

 

Ficha de Avaliação do Projecto de Incubação pelo tutor 1 

Nome do(a) Estudante: ____________________________________________________________________________ 
Empresa/Empreendimento: ________________________________________________________________________ 
Curso:______________________________________________ Período do Projecto: ___/___/___ a ___/___/____ 
 
OBSERVAÇÕES: A avaliação do(a) estudante será expressa pela média aritmética das avaliações 
atribuídas a cada item dos critérios a seguir, sendo atribuído um conceito numa escala de zero (0) a 
vinte (20). 
 
ASPECTOS AVALIADOS NOTA 

1. Interesse/motivação: preocupação pelo trabalho/empreendimento.  
2. Plano de Actividades: cumprimento do plano de trabalho.  
3. Capacidade de mobilizar financiamento para o negócio: disposição para negociar 
e adquirir financiamento para o projecto. 

 

4. Aquisição atenpada de matéria prima: capacidade de adquirir matéria prima e 
tempo útil de maximizar os recursos e não afectar metas. 

 

5. Parcerias e apoios: capacidade de obter parcerias e apoios para o projecto.  
6. Stock: capacidade para uma gestão correcta (sem perdas, roubos, degradação, ou 
putrefação). 

 

7. Salários: capacidade de garantir e cumprir os pagamentos de salários aos 
funcionários do projecto. 

 

8. Vendas: capacidade de realizar as vendas a tempo de obter bons rendimentos.  
9. Amortizações: capacidade de respeitar compromisso das amortizações.  
10. Saúde financeira: balanço do estado financeiro do projecto.  
MÉDIA  

 

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 
CARIMBO DO CO-TUTOR/CIE 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________  ___/____/20__ 
 

Co-tutor  
 
_________________________________ 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

COMISSÃO DE TRABALHOS DE CULMINAÇÃO DE CURSO 
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42.Ficha de Avaliação do Projecto de Incubação pelo Tutor 2 
 

 

 

 

Ficha de Avaliação do Projecto de Incubação pelo tutor 2 

Nome do(a) Estudante: ______________________________________________________________ 
Empresa/Empreendimento: _____________________________________________________________ 
Curso:_____________________________________Período do Projecto: ___/___/___ a ___/___/____ 
 
OBSERVAÇÕES: A avaliação do(a) estudante será expressa pela média aritmética das 
avaliações atribuídas a cada item dos critérios a seguir, sendoatribuído um conceito numa 
escala de zero (0) a vinte (20). 
 
ASPECTOS AVALIADOS NOTA 
1. Interesse/motivação: preocupação pelo trabalho/empreendimento.  
2. Plano de Actividades: cumprimento do plano de trabalho.  
3. Capacidade de mobilizar financiamento para o negócio: disposição para negociar e 
adquirir financiamento para o projecto. 

 

4. Aquisição atenpada de matéria prima: capacidade de adquirir matéria prima e tempo 
útil de maximizar os recursos e não afectar metas. 

 

5. Parcerias e apoios: capacidade de obter parcerias e apoios para o projecto.  
6. Stock: capacidade para uma gestão correcta (sem perdas, roubos, degradação, ou 
putrefação). 

 

7. Salários: capacidade de garantir e cumprir os pagamentos de salários aos funcionários 
do projecto. 

 

8. Vendas: capacidade de realizar as vendas a tempo de obter bons rendimentos.  
9. Amortizações: capacidade de respeitar compromisso das amortizações.  
10. Saúde financeira: balanço do estado financeiro do projecto.  
MÉDIA  

 
COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES: 
 
 
 

 
_______________  ___/____/20__ 

Tutor no ISPG 
_________________________________ 

 
 
 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

COMISSÃO DE TRABALHOS DE CULMINAÇÃO DE CURSO 
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43.Modelo para Planos Analíticos 

 

 

 

 
PLANO ANALÍTICO 

1. Nome do curso:  
2. Título da Disciplina:  
3. Código da Disciplina 4. Tipo de Disciplina 5. Nível da Disciplina 6. Semestre 
       
7. Horas de Contacto 8. Horas de Estudo 

Individual 
9. Horas Totais 10. Número de Créditos 

Académicos 
    

11. Objectivos da Disciplina: 
 
 
 
12. Competências Oferecidas: 
 
 
 
13. Precedências:  
14. Sub-sequências:  
15. Conteúdos (deve ser suficientemente detalhado e/ou pode ser uma tabela que incluir datas de realização): 
 
 
 
 
16. Métodos de Ensino-Aprendizagem 

 
 
 
 
17.Práticas Obrigatórias Mínimas: 
 
 
 
 
 
18. Métodos e datas de avaliação e a distribuição de respectivos pesos 
 
 
 
 
 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

DIVISÃO DE __________________________ 
CURSO DE ___________________________ 
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19.Resultados da aprendizagem 
 
 
 
 
20.Distribuição das horas (de contacto e de estudo individual) pelos temas ou conteúdos 
 

Semana 

No. de Horas Tema 

Conteudos 
Metodologia 
de ensino 

Actividades 
de Estudo 

Independente Observação Contacto 
Estudo 
Indep.  

1(Datas) 
    
    

 
 
21. Língua de Ensino:  
22. Bibliografia Recomendada 
 
 
 
 
23. Docente(s): 24. Pessoal de Apoio: 
Regente Assistente Monitor Técnico de Apoio 
        

25.Horas de consulta 26.Local de consulta 
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44.Modelo para codificação de unidades lectivas 

Em conformidade com o artigo número vinte e seis (26) do presente 
regulamento apresenta-se o exemplo de códigos de módulos, disciplinas e 
actividades curriculares. 
 
Exemplo de codificação de módulos, disciplinas e actividades curriculares. 
Módulo/Disciplina Código 
Botânica EABOT113 
Climatologia EHCLI114 
Fisiologia Vegetal Aplicada EHFVA112 
Análise Matemática I EHAMI114 
Desenho Técnico I EHDTI114 
Inglês Aplicado I EHING112 
Informática  EHINF112 
Mecânica de Fluídos EHMF114 
Química da Água I EHQAI114 
Técnicas de Comunicação EHTC112 
Hidrologia Aplicada EHHA124 
Introdução a Hidráulica EHIH124 
Agricultura Irrigada EHAGI122 
Análise Matemática II EHAMII124 
Desenho Técnico II EHDTII124 
Inglês Aplicado II EHING122 
Resistência de Materiais I EHRMI122 
Química da Água II EHQAII124 
Práticas em Sistemas Hidráulicos II EHPSHII125 
Estágio Geral I EAEGI1A4 
Estágio Geral II EAEGII2A4 
Estágio Rural EHER3227 
Estágio Académico (Zootecnia) EZEAC448 
Estágio Académico (Contabilidade e Auditoria) CAEAC429 
Monografia Científica EHMC4227 
Projecto de Incubação EFPIN428 
Agrometeorologia EAAM111 
Fundamentos de Agricultura ECAFA224 

EH = Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural; EA=Engenharia Agrícola; EZ=Engenharia 
Zootécnica; CA=Contabilidade e Auditoria; EF=Engenharia Florestal; ECA=Economia Agrária. 
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45.Modelo de caderno do campo em vigor no ISPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO/DISCIPLINA:_____________________________________ 
 
 
 
 

CADERNO DE CAMPO 
 

 
CULTURA:___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Chókwè, _____/_________________/201__ 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

DIVISÃO DE ______________________________________ 
CURSO DE _______________________________________ 
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1. Descrição Geral 

O presente caderno de campo constitui ferramenta para o acompanhamento, 

registo das actividades e obeservações realizadas na condução das culturas no 

módulo de Estágio Geral. Para  o seu uso, o estudante deve  ter em conta o plano 

de produção previamente elaborado   e efectuar análises da cultura e do campo 

tendo em conta os diferentes módulos do bloco, como abaixo exemplificados para 

o estágio geral I:  

a) Ciência do solo e da Terra: criticar das características físicas, quimicas e 

biológicas do solo e relacionar com a cultura 

b) Fertilidade do solo: registar o tipo de adubo e suas quantidades; avaliar o estado 

da cultura em termos nutricionais;  

c) Produção de culturas: descrever a cultura/variedade em termos de condições 

edafo-climáticas; relacionar a cultura/variedade com local (analisar adequação) 

e avaliar o rendimento potencial/esperado em relação ao alcançado;  

d) Protecção Vegetal I: fazer a identificação de pragas e doenças; relacionar com 

seus sintomas, indicar métodos de controlo (químico: produto, nome comercial, 

tipo de pestecida, classificação toxicológica, substância activa, dosagem, 

quantidade de produto, critérios para a aplicação de pestecidas (ex.Nível 

Económico de Dano (NED) e calendário), intervalo de segurança e identificar 

infestantes e registar as infestantes que ocorrem e metódos de controlo. 

c) Rega e Drenagem: relacionar o ciclo da cultura com as fases  de crescimento, 

coeficiente da cultura (kc), evapotranspiração de referência (ETo) e da cultura 

(ETc);  escolher o método de rega; avaliar sua eficiência; fazer programação de 

rega (dotação e intervalo de rega)  

d) Inglês : registar todas as operações feitas em lingua inglesa. 

O estudante deve saber que: 

 A informação relevante ao caderno de campo será obtida nas aulas 

teóricas, teórico-práticas e práticas nos diferentes módulos; 

  Cada docente fará o acompanhamento dos seus tutorados no 

cumprimento das actividades do estágio facultando informação que este 

solicitar; 
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 O docente poderá observar o caderno de campo do estudante, podendo 

constituir avaliação para o módulo do referido docente; 

 O caderno de campo constitui um mapa de registo de todos detalhes que 

aprende e que lhe será útil a qualquer momento; 

 Devem ser apresentados, cálculos e outros documentos que fundamentem 

o dados apresentados no caderno de campo em apêndice. 

2. Identificação do Estudante (produtor) 
Nome ___________________________________________________________________________ 

Curso____________________________________________________________________________ 

Nível___ 

 

3. Identificação do campo e cultura 

Nome da exploração ________________________________ Local _____________________ 

Distrito ___________________ Província_____________________________________________ 

Cultura____________________ Variedade  __________________ Área (ha) ______________ 

Rendimento esperado_____________ 

Epóca do cultivo:            Quente____            Húmida___ 

Ano de produção _________  

Último ano com a cultura __________ 

 
4. Preparo do solo (mecânico) 
Alfaias n° de passagens 
Charrua de aivecas  
Charrua de Discos  
Subsolador  
Chisel  
Escarificador   
Grade de discos  
Grades rotativas accionadas pela tomada de força  

Outra:  
Outra:  
Outra:  
 
Observações/discussão__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
5. Sementeira       
Data _____________Insecticida  de solo    (não/sim) ___ producto e dose____________ 
   
Compasso de sementeira ____________     Densidade requerida      _________________ 
 
Rega para emergência (sim/não) ________Observações/discussão________________ 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Adubação 
Análise do solo  
Data ___________________   Metódo _______________________________________________ 
 

Nutrientes* Solo Necessidades da cultura Quantidade fornecida 

    

    

    

    

    

    

    

    

* N, P, etc 
 
Adubação de fundo  
Data Adubo* * Kg/ha Unid/ha 
    
    
    
**orgânico e/ou inorgânico 
 
Adubação de cobertura 
Data Adubo*  Kg/ha Unid/ha 
    
    
    
*orgânico e/ou inorgânico 
 

Observações/discussão__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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7. Controlo de infestantes 
 
7.1 Controlo Químico 
 
Produto comercial / s.a.  Tipo de Herbicida Data  Dose 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
7.2 Controlo Manual 

 
 
Infestantes dominantes 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Ordem da Sacha Data 
1     
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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Observações/discussão__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
8. Rega 
Origem da água ________________________________________________________________ 

Análise da água sim/não__________(data) _____________  método  _________________ 

Resultados_______________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Sistema de rega :________________________________________________________________ 
 
Mês Dotação (mm) Nº regas 

Outubro   
Novembro   
Dezembro   
Janeiro   
Fevereiro   
Março   
Abril   
Maio   
Junho   
Julho   
Agosto   
Setembro   
TOTAL   
 

Observações/discussão__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9. Pesticidas 
9.1 Controlo de Pragas 
Produto comercial / s.a. Praga (incluir nomes científicos)  Data Dose  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
s.a=substancia activa 
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Observações/discussão__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
9.2 Controlo de Doenças 
Produto comercial e s.a Doença (incuir nome cientifico) Data Dose  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
s.a=substância activa 
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Observações/discussão 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10. Colheita 
 
Data _______________ 

Rega de colheita sim/não (mm) _______Tipo de colheita 

(manual/mecanizada)_________ 

Em caso de mecanizada, máquina utilizada _____________________________________ 

Humidade (%)____________________  Método usado_______________________________ 

Rendimento alcançado_________________________________________________________ 
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Observações/discussão 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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10.1 Benefeciamento/tratamento (descreva caso tenha usado)____________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

11. Armazenamento 

Data________________Tipo de estrutura____________________________________________ 

Humidade_________________Temperatura__________________________________________ 

Observações/dicussão___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Mapa de registo diário de precipitacação 
 
 
  Quantidade de precipitação (mm)/Meses 

Data           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            
            

Total           



 

197 
 

 
 
Observações/discussão__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Módulo de Inglês 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
Mapa de Visitas ao Campo 

 
DIA    MÊS               Observação/Actividade realizada 
 
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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46.Modelo de Acta de exame 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANO:_______BLOCO:______PERÍODO:________SEMESTRE:______ 
 

ACTA DE EXAME DE: _________________________________________ 
 
 

Aos____de__________________de__________ realizou-se na(s) sala(s) _________________ 

localizadas no_________________________________________ exame _______________ do 

módulo/disciplina de ___________________________________________________________ 

entre ________às __________horas. De um universo esperado de _____estudantes 

estiveram presentes _____, conforme lista de presenças em anexo. O processo de 

examinação decorreu _______ problemas dignos de realce, tendo-se por isso 

constatado o seguinte:  

   
# Item Número 

estudant
es 

1 
Não concluiram o 
exame por: 

Motivos desconhecidos   
Motivos conhecidos:_____________________________________________   

2 
Situação de 
fraude 
académica 

Por uso de cábulas1   
Gestos, busca/partilha de dados e informações sem autorização do 
docente   

1 Deve-se anexar provas materiais caso existam. 

 

Os membros do Júri: 

Nome do Presidente: ____________________________Assinatura______________________  

Nome do Vogal: ________________________________ Assinatura______________________  

 

Chókwè, aos____ de_________________________ de_________ 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

DIVISÃO DE___________________________________ 
 CURSO DE ___________________________________ 
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47.Modelo de pautas 

a)Pauta de Frequência de Módulo ou Disciplina 
 

 

 

 
 
 
 

Ano:___      Bloco:_____  Período:_____   Semestre:________ 
                           

Pauta de Frequência  
  

Módulo: ______________________________  ou Disciplina:_____________________________________________________ 
       

O Director Académico 

 ________________________________ 

                                                                 Data:  

Ordem Código Apelido Outros Nomes A1 A2 A3 A4 A5 JO Nfreq. Observação 

1         
 

 Admitido 
2         

 
 Excluido 

3         
 

 
4         

 
 

5         
 

 
Estudantes em ordem crescente dos códigos 
 

Aproveitamento 
Académico-Pedagógico 
do Módulo/Disciplina 

Dispensado(s) Admitido(s) Excluido(s) Outros Total 

No. % No. % No. % No. % No. % 

         
 
 
Legenda das formas de avaliação 
A1 = Avaliacao 1(Teste, Trabalho, Relatorio, Exercicio, Posters, Seminários, etc; = peso % definido pelo docente)  
A2 = Avaliacao 1(Teste, Trabalho, Relatorio, Exercicio, Posters, Seminários, etc; = peso % definido pelo docente) 
A3 = Avaliacao 1(Teste, Trabalho, Relatorio, Exercicio, Posters, Seminários, etc; = peso % definido pelo docente) 

A4 = Avaliacao 1(Teste, Trabalho, Relatorio, Exercicio, Posters, Seminários, etc; = peso % definido pelo docente) 

A5 = Avaliacao 1(Teste, Trabalho, Relatorio, Exercicio, Posters, Seminários, etc; = peso % definido pelo docente) 

JO = Juízo opinativo (resulta da avaliação da participação, assiduidade, empenho, correcção de erros, atitudes perante docente e 
colegas, etc) 

NFreq. = Nota de Frequência do Módulo ou Disciplina (média ponderada das avaliações parciais) 
 

Nome (s) do (s) docente (s) Assinatura                                                                                Rubrica 

  
 

O Director de Curso 

_____________________ 

 

Data de elaboração  ____ de ______________________________ de 20____ 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

DIVISÃO DE ___________________________ 
 CURSO DE ___________________________ 
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b)Pauta de Exame 
 

 

 

 
 
 

Ano:___      Bloco:_____  Período:_____   Semestre:________ 
                           

Pauta de Exame da Época: _______Normal/Recorrência/Especial_____ 
 

Módulo: _____________________________  ou Disciplina:_____________________________________________________ 
       

O Director Académico 

 ________________________________ 

                                                                 Data:  
 

Ordem Código Apelido Outros Nomes NFreq. NExame NFinal Observação 

1       Aprovado 
2       Recorrencia 
3       Reprovado 
4       
5       

Estudantes em ordem crescente dos códigos 
N.B: Observação para Exame Normal deve ser Aprovado/Recorrência; 
Observação para Exame Recorrência deve ser Aprovado/Reprovado; 
Observação para Exame Especial deve ser Aprovado/Reprovado. 
 

Aproveitamento 
Académico-Pedagógico 
do Módulo/Disciplina 

Aprovado (s) Recorrência Reprovado(s) Outros Total 

No. % No. % No. % No. % No. % 

         
 

Legenda das formas de avaliação 

NFreq. = Nota de Frequência (=50% na Nota Final) 
NExame = Nota de Exame Normal, Recorrência ou Especial (=50% na Nota Final) 
 

 

Nome (s) do (s) docente (s) Assinatura                                                                                   Rubrica 

  
 

O Director de Curso 

 

_____________________ 

 

 

Data de elaboração  ____ de ______________________________ de 20____ 

 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

DIVISÃO DE ___________________________ 
 CURSO DE ___________________________ 
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c)Pauta de Exame de Trabalho Independente 

 

 

 

 
 
 

Ano:___      Bloco:_____  Período:_____   Semestre:________ 
                           

Pauta de Exame da Época ____Normal/Recorrência/Especial ____ 
 

Trabalho Independente 
      O Director Académico 

 ________________________________ 

                                                                 Data:  
 

Ordem Código Apelido Outros Nomes NRE NAD NFinal Observação 

1       
2       
3       
4       
5       

Estudantes em ordem crescente dos códigos 
N.B: Observação para Exame Normal deve ser Aprovado/Recorrência; 
Observação para Exame Recorrência deve ser Aprovado/Reprovado; 
Observação para Exame Especial deve ser Aprovado/Reprovado. 
 

Aproveitamento 
Académico-Pedagógico 
do Módulo/Disciplina 

Aprovado (s) Recorrência Reprovado(s) Outros Total 

No. % No. % No. % No. % No. % 

         
 
 
Legenda d das formas de avaliação 
NRE = Nota de Relatorio Escrito (= 60% na Nota final) 
NAD = Nota de Apresentação e Defesa (=40% na Nota final) 

 

Nome (s) do (s) docente (s) Assinatura                                                                             Rubrica 

  
 

O Director de Curso 

_____________________ 

 

Data de elaboração  ____ de ______________________________ de 20____ 
 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

DIVISÃO DE ___________________________ 
 CURSO DE ___________________________ 

 





 
 

d)Pauta Final de Estágio Geral I, II ou outro(s) 
 

 

 
 
 
 
 

Ano:___      Bloco:_____  Período:_____   Semestre:________ 
                           

Pauta Final de Estágio Geral____ 
  O Director Académico 

 ________________________________ 

                                                                                                                                                     Data:  

Ordem Código Apelido Outros Nomes NP1 NC1 NR1 NCC1 NF1 NP2 NC2 NR2 NCC2 NF2 JO NFinal Observação 

1      
  

 
       Aprovado 

2      
  

 
       Reprovado 

Estudantes em ordem crescente dos códigos 
 

Aproveitamento Académico-Pedagógico do 
Módulo/Disciplina 

Aprovado (s) Reprovado(s) Outros Total 

No. % No. % No. % No. % 

       
 
Legenda das formas de avaliação 
NP = Nota de Protocolo (= 20% na Nota final);  NC=Nota de cumprimento de actividades relevantes a produção ou gestão de recursos naturais (=25% na Nota Final) 
NR=Nota de Rendimento (=25% na Nota Final); NCC= Nota de Caderno de Campo (=30% na Nota Final) 

JO = Juízo opinativo (resulta da avaliação da participação, assiduidade, empenho, correcção de erros, atitudes perante docente e colegas, etc) 
NF1=Produção ou gestão de recursos naturais individualmente; NF2= Produção ou gestão de recursos naturais em grupo (NFinal = Média Aritmética da NF1 e NF2)  

 

Nome (s) do (s) docente (s) Assinatura                                                                                                                 Rubrica 
  

O Director de Curso 

_____________________ 

 

Data de elaboração  ____ de ______________________________ de 20____ 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

DIVISÃO DE ___________________________ 
 CURSO DE ___________________________ 

 





 
 

e)Pauta Final do Módulo ou Disciplina 
 

 

 

 
 
 

Ano:___      Bloco:_____  Período:_____   Semestre:________ 
                           

Pauta Final 
 

Módulo: _____________________________  ou Disciplina:_____________________________________________________ 
       

O Director Académico 

 ________________________________ 

                                                                                                                                                                  Data:  

Ordem Código Apelido Outros Nomes 
Notas de Avaliacoes Parciais 

NFreq. 
Nota de Exame Nota 

Final Observação A1 A2 A3 A4 A5 JO Normal Recorrência Especial 
1    

      
  

  
 Aprovado 

2    
      

  
  

 
3    

      
  

  
 Reprovado 

4    
      

  
  

 
5    

      
  

  
 

Estudantes em ordem crescente dos códigos 
 

Aproveitamento Académico-Pedagógico do 
Módulo/Disciplina 

Aprovado (s) Reprovado(s) Outros Total 

No. % No. % No. % No. % 

       
 

Nome (s) do (s) docente (s) Assinatura                                                                                                          Rubrica 

  
 

O Director de Curso 

_____________________ 

 

Data de elaboração  ____ de ______________________________ de 20____ 

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS ESTUDANTÍS E REGISTO ACADÉMICO 

DIVISÃO DE ___________________________ 
 CURSO DE ___________________________ 

 


