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1 - Introdução 

Sendo uma das principais preocupações dos Serviços Académicos (SA) a melhoria da qualidade 

dos serviços prestados a toda a comunidade, preparamos, em conjunto com GADti, esta 

plataforma que visa optimizar todo o processo administrativo associado à unidade curricular 

“Dissertação/Projeto/Relatório de Estágio”, tendo também como base a preocupação em 

minimizar os custos que envolvem a entrega das Dissertações/Projetos/Relatórios de Estágio. 

Na sua génese, tivemos como objetivo que todo o processo fosse intuitivo e de fácil utilização, 

no entanto solicitamos que nos façam chegar sugestões e propostas de melhorias, para 

sa.posgraduacao@fep.up.pt 

Para permitir uma utilização imediata, aconselhamos a leitura atenta deste manual. 

As normas para elaboração dos documentos a submeter, bem como o modelo da capa e 

powerpoint, podem ser consultados no Site dos Serviços Académicos ´(item “Pós-Graduações” 

-  “formulários”), em http://www.fep.up.pt/servicos/sa/index.php?id_page=30 

Desejamos a todos os utilizadores muito sucesso nesta etapa crucial para a obtenção do grau 

de mestre. 

  

mailto:sa.posgraduacao@fep.up.pt
http://www.fep.up.pt/servicos/sa/index.php?id_page=30


2 - Utilização 

2.1 - Acesso 

O acesso ao Portal das Dissertações/Projetos/Relatórios de Estágio é realizado através do 

endereço: 

http://www.fep.up.pt/servicos/sa/submissao/ , no qual deverá utilizar as suas credencias de 

acesso à rede SIFEP (o mesmo modo como acedem aos PCs ou Webmail). 

 

 

 

Após acesso é apresentada a dissertação/projeto/relatório de estágio em que está registado no 

corrente ano letivo. 

 

 
 

No painel superior são apresentadas as 6 grandes etapas do processo e em que ponto se 

encontra. 

Para que esteja sempre ao corrente do estado atual do processo poderá consultar quem 

validou ou recusou em cada etapa, bem como, em que ponto o processo está parado ou 

suspenso. 

http://www.fep.up.pt/servicos/sa/submissao/
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2.2 - Etapas em detalhe 

No quadro seguinte tem todas as fases do processo: 

 Descrição Ação Em caso de recusa… 

20 Criação de Dissertação 

Preenchimento por parte do 
estudante dos dados 
referentes à 
Dissertação/Projeto/Relatório 
de Estágio, com o Titulo, 
Resumo e Orientadores. 
No caso de orientadores 
externos, deverá preencher 
os dados completos do mesmo 
para que tenham acesso ao 
Portal. 

 

28 
Aguarda Validação 

Orientadores 

Aguarda que TODOS os 
orientadores validem a 
informação introduzida. 

Caso seja recusado, o 
processo volta ao início e 
o estudante tem de 
preencher tudo 
novamente. 

29 
Aguarda Validação do Dir. 

Curso 

Aguarda validação do Diretor 
de Curso. 

Caso seja recusado, o 
processo volta ao início e 
o estudante tem de 
preencher tudo 
novamente. 

30 Submissão Intercalar 

Até à data especificada pela 
escola, o estudante deverá 
submeter um relatório 
intercalar das atividades 
desenvolvidas até ao 
momento. 

Caso seja recusado, 
processo retrocede um 
passo e o estudante é 
notificado por email. 

38 
Aguarda Validação 

Orientadores 

Aguarda que TODOS os 
orientadores o Relatório 
submetido. 

Caso seja recusado, 
processo retrocede um 
passo e o estudante é 
notificado por email. 
 
Caso esta RECUSA ocorra 
após o prazo estipulado ao 
estudante, o estudante 
tem mais 5 dias para 
entregar novo Relatório. 

40 
Submissão do Documento 

Final 

- O estudante deverá 
submeter o Documento Final 
que se propõe levar a defesa. 
- Não é possível realizar a 
substituição do Documento 
inserido. 
- Além desta submissão on-
line, tem de entregar UMA 
cópia em papel nos Serviços 
Académicos o quanto antes.  

 

45 
Aguarda Consulta 

Orientadores 

Aguarda que TODOS os 
orientadores confirmem que 
tomaram conhecimento da 
submissão do Documento 
Final. 

Caso a tese não esteja em 
conformidade e o prazo 
de 30 de setembro de 
2015 estiver 
ultrapassado, o estudante 
terá de renovar a 
inscrição em 2015/2016. 

  



48 
Verificação Situação 

Académica 

Os Serviços Académicos 
verificam que as propinas 
estão pagas e se foi entregue 
o exemplar em papel. 

Suspende processo 

49 Aguarda formação de Júri 
Aguarda a notificação da 
formação de Júri. 

 

50 
Júri proposto – Aguarda 

nomeação  

Despacho assinado pelo 
Diretor da FEP 

 

 Júri nomeado - Envio de Doc. Doc. enviado ao Júri  

52 Marcação da defesa 
O estudante é notificado a 
data, local e hora da defesa 

 

59 Aguarda defesa   

70 FIM   

 


