
Dissertações MEIC em Ambiente Empresarial 

 

As dissertações do Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores (MEIC) podem ser efetuadas 

em ambiente empresarial. Para tal, aplicam-se as regras de todos os mestrados do IST 

(http://guiaacademico.tecnico.ulisboa.pt/1o-e-2o-ciclos-e-ciclos-

integrados/regulamentos/regulamento-de-unidades-curriculares-de-dissertacao/). Salientam-se, deste, 

e particularizam-se para o MEIC, os seguintes aspetos: 

- O trabalho a desenvolver pode ter um cariz de dissertação científica (investigação) ou projeto de 

engenharia. Em ambos os casos, deve existir um objetivo bem definido (ver abaixo) bem como ser 

conhecido, no início do trabalho e por comum acordo entre aluno e orientadores, um plano de trabalhos 

concreto para o atingir dentro dos limites temporais de uma dissertação de mestrado. 

- O trabalho deve ser orientado em co-orientação por um docente do Departamento de Engenharia 

Informática e de Computadores do IST (DEI) e por um orientador da empresa. 

- Existindo questões de confidencialidade, deverá ser assinado um Acordo de Confidencialidade, cuja 

minuta está acessível através do Guia Académico. Mesmo assim, terá que existir um documento público 

de dissertação (bem como um Resumo Alargado) que descrevam o trabalho realizado pelo aluno. 

Questões de confidencialidade devem ser resolvidas como descrito no Guia, nomeadamente com a 

passagem para anexo dos elementos estritamente considerados confidenciais. Este anexo deverá ser 

disponibilizado aos elementos do júri, mesmo que não seja tornado público. Este anexo deverá ter a 

menor extensão possível e, idealmente, o corpo do documento, omissos os aspetos confidenciais, deverá 

mesmo assim ser compreensível, em termos do essencial do trabalho, por um leitor interessado. 

- Deverão ser cumpridos os prazos do DEI para os vários processos de mestrado, disponíveis na página 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/cursos/meic-a/datas-importantes. Em particular, salientam-se: 

• Propostas de temas de tese de mestrado por parte dos orientadores (normalmente início de maio 

para teses a começar no primeiro semestre, início de dezembro para teses a começar no segundo 

semestre). Este passo é essencial para que o tema possa ser escolhido pelos alunos. Só temas 

propostos nestes períodos podem ser considerados. 

 

• Submissão da dissertação (normalmente final de maio para teses iniciadas no segundo semestre 

do ano letivo anterior, e final de outubro para teses iniciadas no primeiro semestre do ano letivo 

anterior). Uma tese tem a duração de um ano letivo, e o plano de trabalhos deve ser compatível 

com esse limite e os prazos de entrega. 
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