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As datas limites para entrega e discussões da UC de Projecto é definida pela coordenação do
curso, no início de cada ano lectivo.
As notas da UC terão de ser comunicadas à secretaria do DEI, com entrega da respectiva acta
da avaliação, até 24 horas antes da data limite para lançamento das notas, no Núcleo de
Graduação, definida pelo CG, impreterivelmente.
Relativamente ao processo de avaliação em si:
- Cada aluno deve fazer um relatório com 20-25 páginas aproximadamente;
- O formato sugerido é o estilo LNCS da Springer. Templates em Word podem ser encontrados
aqui, ftp://ftp.springer.de/pub/tex/latex/llncs/word/, e em Latex podem ser encontrados aqui,
ftp://ftp.springer.de/pub/tex/latex/llncs/latex2e;
- A avaliação será feita pelo júri composto pelo orientador, co-orientador (se existir) e um outro
docente (que, em princípio, será também o arguente da Dissertação), com base no relatório e
numa apresentação aberta ao público (máximo de 20 min) seguida de discussão.
Quanto à estrutura do relatório, sugere-se que contenha:
- Resumo/Abstract
- Introdução
- Objectivos do Trabalho
- Trabalho Relacionado
- Arquitectura da solução
- Metodologia de avaliação do trabalho
- Conclusões
- Referências e, opcionalmente, um Anexo.
A secção acima denominada Arquitectura pode ter outra designação; de qq modo, esta secção
deve apresentar uma versão inicial da solução que o aluno pretende desenvolver no semestre
seguinte no âmbito da cadeira de Dissertação.
A secção de Referências deve incluir maioritariamente artigos de
revistas/conferências/workshops, livros, technical reports; devem ser evitadas referências a sites
web (cuja perenidade não é assegurada) e que podem ser incluídos em notas de rodapé.
Opcionalmente, sugere-se ainda que, em anexo (2 pags. no máximo), o aluno apresente uma
calendarização dos trabalhos que irá efectuar na cadeira de Dissertação.
O relatório é entregue por submissão no Fénix na página da UC de Projecto, identificado
com o número e nome do aluno.

