
Dissertações MEIC-A - Processo de proposta de júri e de marcação de defesa 
 

Instruções para os orientadores (1º Sem 2013-2014) 
 

 
1. Orientador -  Confirmações (até 14 de Maio 2014) : Neste link estão todos os alunos inscritos e 

respectivos temas atribuídos, havendo ainda uma folha com as datas disponíveis para as defesas: 
 

http://goo.gl/SZ7fby 
 
• Na folha das “Teses” confirmar os dados dos alunos, especialmente, o título da tese e a informação 

do co-orientador. O título deverá estar na língua em que a tese estiver escrita. (nota: caso exista co-
orientador, este ficará com os devidos créditos, mas entre o orientador e o co-orientador, 
apenas um poderá integrar o júri). 
 

• Colocar a informação sobre o(s) vogal(is) na folha ʺTesesʺ: nome completo, email, afiliação e cargo. 
Todos os elementos do júri devem ser doutorados ou considerados especialistas reconhecidos como 
tal antes da homologação pela Coordenação. 
 

• Após a confirmação de todos estes dados, escrever na coluna ʺconfirmaçãoʺ OK, o que provocará o 
preenchimento da informação nas 3 colunas à direita. 
 

• Escolher a data da defesa na folha ʺDatasʺ, escrevendo o número do aluno na célula pretendida, de 
entre as opções disponíveis. Os períodos indicados só estão garantidos até 14 de Maio 2014. Após 
este prazo, deixa de ficar assegurada a disponibilidade de um presidente de júri. O período planeado 
para as defesas é de 27 de Maio a 06 de Junho 2014. 
 

• As propostas de júri serão inseridas no Fénix e confirmadas para o orientador e aluno por email 
enviado automaticamente pelo Fénix! Nessa resposta será conhecido o nome do presidente do júri. 
 

• Alunos omissos devem ser comunicados de imediato para meic-dissertacoes@dei.ist.utl.pt. 
 
• Todas as alterações (título, nomes de elementos de júri, etc) só podem ser efetuadas antes da 

homologação de júri. Não são possíveis alterações após inserção no Fénix. 
 
• Para defesas pretendidas excecionalmente antes de 27 de Maio, ou num slot indisponível, enviar de 

imediato email para meic-dissertacoes@dei.ist.utl.pt, propondo data e hora. A decisão final destes 
dependerá da disponibilidade dos elementos da Comissão Científica do MEIC-A. 
 

 
2. O Secretariado do DEI – Confirmação da data de defesa: As datas de defesa serão confirmadas ao 

Presidente de Júri, ao orientador e ao aluno, num email a enviar pelos serviços do DEI. Nessa resposta, 
será indicado o local (a prova será pública, por isso cabe ao DEI a indicar o local). 
 

3. A versão provisória da tese vai estar acessível a todos os docentes do IST na página Departamento > 
projectos  >  Mestrado  em  engenharia…(Curso) > Ver Projectos Recebidos > Descarregar Relatório 

 
4. Orientador – Existência de vogais externos ao IST: Caberá ao orientador fazer chegar a dissertação 

em PDF a qualquer vogal externo ao IST. Caso se pretenda que esse vogal receba cópia em papel, o 
orientador deve explicitamente solicitá-lo por email a enviar para meic-dissertacoes@dei.ist.utl.pt, pelo 
menos duas semanas antes da data da discussão (o pedido deve conter o nome e morada para 
expedição do documento). 

 
5. Presidente de júri: Após discussão, entrega a acta do júri da dissertação de mestrado, nos serviços do 

DEI. 
 

6. Orientador – Final: Deverá verificar a versão final submetida, e confirmar este facto por email para o 
presidente do júri e para meic-dissertacoes@dei.ist.utl.pt. 

 
7. Os serviços solicitam ao Coordenador o lançamento da nota 

 
8. Serviços enviam acta, e CD's para homologação pelo C.C.  
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