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REGULAMENTO DA COMPONENTE DE ESTÁGIO DE NATUREZA 
PROFISSIONAL OU TRABALHO DE PROJECTO DO MESTRADO EM 
INTERVENÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 
 

I - OBJECTO 

1. O Estágio de Natureza Profissional ou o Trabalho de Projecto do ciclo de estudos conducente 

ao grau de mestre em Intervenção Social Escolar desenvolve-se durante o seu 3.º semestre e 

tem como objetivo a integração e aplicação dos conhecimentos adquiridos, de modo a 

permitir uma experiência de intervenção social em contexto escolar. 

2. O Estágio de Natureza Profissional desenvolvido por cada estudante é de carácter presencial 

e obrigatório, sendo a sua organização horária semanal estabelecida em articulação entre o 

horário de funcionamento da instituição onde decorre e o coordenador de estágio, de acordo 

com o plano curricular e salvaguardando as horas de orientação tutorial. 

3. O Trabalho de Projecto assume a forma de um plano de intervenção ou de um projecto 

desenvolvido no âmbito de uma instituição ou organismo com funções educativas, 

contemplando a vertente da sua articulação com a escola. 

4. O Estágio de Natureza Profissional e o Trabalho de Projecto assumirão, na sua conclusão, a 

forma de um relatório individual. 

 

II - RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

1. O Relatório de Estágio de Natureza Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de 

mestre em Intervenção Social Escolar incidirá num relato crítico das actividades desenvolvidas 

ao longo do mesmo. 
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2. O Relatório de Estágio de Natureza Profissional assumirá, na sua conclusão, a forma de um 

trabalho individual, que deve conter, além dos aspectos formais usuais neste tipo de 

documento: 

2.1 A apresentação da investigação sobre um tema relevante para a intervenção social 

escolar, sustentado em bibliografia específica e em dados do trabalho prático desenvolvido. 

2.2 Evidência da concretização de um plano de intervenção construído no decorrer do 

estágio, com apresentação de experiências e aprendizagens realizadas, integrando a 

investigação efetuada. 

2.3. Uma componente reflexiva em que se proceda à análise crítica e fundamentada do 

estágio desenvolvido. 

 

III - TRABALHO PROJECTO 

1. Trabalho de Projecto, original e especificamente desenvolvido com a finalidade de obtenção 

do grau, incidirá sobre diversos temas Intervenção Social Escolar. 

2. O Trabalho de Projecto incluirá o aprofundamento dos conhecimentos em áreas temáticas 

da Intervenção Social Escolar envolvendo sempre uma análise crítica, baseada em reflexões 

proporcionadas por um adequado e atualizado enquadramento teórico da área temática em 

que se insere. 

3. O Trabalho de Projecto deverá incluir os seguintes aspectos: 

3.1 Identificação e contextualização de um problema de investigação. 

3.2 Revisão bibliográfica criteriosa que sirva de enquadramento teórico e metodológico ao 

trabalho. 

3.3. Uma exposição detalhada do diagnóstico do problema através da formulação de 

dúvidas/questões e/ou hipóteses ou objetivos de intervenção sobre o problema ou a 

questão inicial e ainda das opções metodológicas propostas para a sua resolução. 

3.4 Desenho fundamentado de um processo de investigação/intervenção que permita dar 

resposta às hipóteses ou questões formuladas, ou programação e implementação de um 

conjunto de actividades que realizem os objetivos da intervenção proposta. 

3.5. Uma síntese conclusiva que sistematize e avalie criticamente as 

soluções/recomendações propostas. 

4. As fraudes de plágio cometidas na realização final do trabalho de mestrado conduzirão à 

anulação do mesmo. 

 

 



Reg.ESECB.TC.12.01  Página 3 de 7 

IV - PROCEDIMENTO DE ADMISSÃO 

1. Poderão transitar para o 2.º ano e ser admitidos à preparação do Relatório Final do Estágio 

de Natureza Profissional ou Trabalho de Projecto os estudantes que tenham em atraso uma 

unidade curricular do ano anterior. 

2. O pedido de admissão à preparação do Relatório Final do Estágio de Natureza Profissional 

ou do Trabalho de Projecto deve ser entregue nos Serviços Académicos da Escola Superior de 

Educação que o remeterá à Comissão Científica do curso. 

3. O pedido de admissão à preparação do Relatório Final do Estágio de Natureza Profissional 

ou do Trabalho de Projecto será apresentado à Comissão Científica e deverá ser formalizado 

até 30 dias úteis após o lançamento da última classificação referente ao 1º ano do ciclo de 

estudos com a apresentação dos seguintes documentos: 

5.1 Requerimento de admissão dirigido à Comissão Científica mencionando a área científica 

do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre e a área de especialização se for caso 

disso; 

5.2 Tema, objetivos e plano detalhado de trabalhos; 

5.3 Declaração de aceitação do orientador e coorientador (caso aplicável). 

4. A proposta de Estágio de Natureza Profissional com Relatório Final ou de Trabalho de 

Projecto deverá obedecer a um plano que compreenda: 

- Introdução/Enquadramento temático (máx. 1500 caracteres) 

- Problema e objetivos do estudo (máx 2500 caracteres) 

- Fundamentação teórica da pesquisa (máx 6000 caracteres) 

- Plano de investigação/intervenção e metodologia /máx 10000 

caracteres) 

-Referências bibliográficas. 

7. O Conselho Técnico-Científico, ouvida a Comissão Científica, deliberará sobre a admissão 

ao Estágio de Natureza Profissional com Relatório Final ou Trabalho de Projecto, no prazo 

máximo de 15 dias úteis, após o término do período referido no ponto 3. 

8. O Conselho Técnico-Científico comunica a deliberação aos Serviços Académicos no prazo 

de 5 dias úteis, a qual deve ser comunicada ao estudante, por estes serviços, nos 5 dias úteis 

seguintes. 

9. Uma vez aceite pelo Conselho Técnico-Científico, a admissão ao Estágio de Natureza 

Profissional com Relatório Final ou ao Trabalho de Projecto, o seu prazo de entrega é de 6 
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meses (para mestrados com 90 ECTS), contado a partir da data da notificação do estudante 

por parte dos Serviços Académicos. 

10. Por decisão do Conselho Técnico-Científico poderá ocorrer a prorrogação do prazo 

(dirigido ao Director da Unidade Orgânica) referido no número anterior por 6 meses + 6 meses, 

desde que devidamente justificado e acompanhado de parecer do orientador, e mediante o 

pagamento do valor da propina semestral respetiva referente a cada um dos pedidos de 

prorrogação. 

11. Decorridos os períodos referidos no número anterior sem que o estudante tenha entregue 

o trabalho final a obtenção do grau implica nova candidatura à edição seguinte do curso. 

12. Os pedidos de prorrogação devem dar entrada até 1 mês antes do fim do prazo, através de 

requerimento dirigido ao Director da Unidade Orgânica. 

13 O Conselho Técnico-Científico comunica a deliberação aos Serviços Académicos no prazo 

de 5 dias úteis, a qual deve ser comunicada ao estudante, por estes serviços, nos 5 dias úteis 

seguintes. 

14. Caso o pedido seja aceite a contagem do tempo inicia-se no 1.º dia útil seguinte ao do 

período em vigor. 

 

V - ORIENTAÇÃO 

1. A Comissão Científica deverá garantir a orientação de todos os alunos, podendo apoiá-los 

nessa escolha. 

2. O aluno será orientado por um doutor ou por um especialista de mérito reconhecido como 

tal pelo Conselho Técnico-científico. 

3. Além do orientador, poderá ser admitido um co-orientador, desde que obtida a 

Concordância do orientador. 

4. Caso o orientador não leccione no IPCB, é obrigatória a indicação de um coorientador que 

leccione no IPCB. 

5. A orientação revestirá a forma de um acompanhamento directo a fixar com o aluno, 

podendo revestir a forma de seminário se tal se revelar oportuno e o número de alunos o 

justificar. 
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VI - APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO RELATÓRIO DO RELATÓRIO DE 

ESTÁGIO OU DO TRAB ALHO DE PROJECTO 

1- O trabalho final só pode ser entregue após o estudante ter sido aprovado a todas as outras 

unidades curriculares. 

2- A estrutura e formato do Relatório de Estágio ou do Trabalho de Projecto deverão 

desenvolver-se de acordo com as normas aprovadas pelo Conselho Coordenador de 

Coordenação Académica (consultar página do IPCB ou da ESE) 

3- Concluído o Estágio de Natureza Profissional com Relatório Final ou o Trabalho de Projecto 

o aluno entregará o respectivo trabalho para que lhe seja marcada a discussão pública. 

4- Deverão ser entregues nos Serviços Académicos da Escola 3 exemplares em papel e 1 em 

CD do Relatório Final do Estágio de Natureza Profissional ou do Trabalho de Projecto, 

organizados de acordo com as normas de estrutura e formato aprovadas pelo Conselho 

Coordenador de Coordenação Académica, para que lhe seja marcada a discussão pública. 

5- O Relatório Final do Estágio de Natureza Profissional ou do Trabalho de Projecto deverá ser 

acompanhado de declaração de aceitação para discussão pública por parte do respectivo 

orientador e co-orientador (caso se aplique). 

 

VII - PROVA PÚBLICA FINAL 

1- A conclusão do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre consubstanciasse com a 

realização de uma prova pública final, na qual terá de ser obtida uma classificação superior a 

10 valores, numa escala numérica inteira de 0 a 20. 

2- O Relatório Final do Estágio de Natureza Profissional ou do Trabalho de Projecto o é objecto 

de apreciação e discussão pública por um júri nomeado pelo Presidente do IPCB, sob proposta 

do Conselho Técnico Científico da Escola Superior de Educação. 

3- A prova pública final consiste na apresentação e discussão do Relatório Final do Estágio de 

Natureza Profissional ou do Trabalho de Projecto constante no plano de estudos do curso. 

4- A realização do acto público de defesa deverá ocorrer até 40 dias úteis, após a aceitação 

dos trabalhos pelo respectivo júri. 

5- O aluno deverá ser avisado com, pelo menos, 10 dias úteis de antecedência da data, hora e 

local da prova pública para que possa preparar a apresentação e a respectiva defesa. 

6- A prova pública terá a duração máxima de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma: 

- O estudante disporá de, no máximo, 20 minutos para apresentação dos trabalhos; 
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- O restante tempo será distribuído em partes iguais, para os membros do júri efectuarem a 

arguência e para o estudante responder. 

7- A defesa poderá ser realizada em regime presencial ou através de videoconferência tendo 

em conta as disponibilidades do momento. 

 

VIII - COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO JÚRI 

1. O júri, presidido pelo Presidente do IPCB ou em quem ele delegar, é constituído por três a 

cinco membros, incluindo o(s) orientador(es). 

2. Os membros do júri devem ser especialistas no domínio em que se insere o Estágio ou o 

Trabalho de Projecto e são nomeados de entre nacionais ou estrangeiros titulares do grau de 

doutor ou especialistas de mérito reconhecido como tal pelo Conselho Técnico-científico. 

3. As deliberações do júri são tomadas por maioria dos seus membros, através de votação 

nominal justificada, não sendo permitidas abstenções. 

4. O Presidente do júri só vota quando for professor da área científica do ciclo de estudos ou 

quando se verifique empate na votação, caso em que tem voto de qualidade. 

5. Das reuniões do júri são lavradas actas, das quais constam os votos de cada um dos seus 

membros e a respectiva fundamentação que pode ser comum a todos ou parte dos membros 

do júri. 

 

IX - CLASSIFICAÇÃO FINAL 

1. A aprovação nas provas públicas traduz-se numa classificação, expressa no intervalo 10-20 

da escala numérica inteira de 0 a 20, atribuída pelo júri ao Relatório Final do Estágio de 

Natureza Profissional ou ao Trabalho de Projecto. 

2. O cálculo da classificação final é a média ponderada pelos créditos das unidades curriculares 

que constituem o plano curricular do ciclo, incluindo o Estágio de Natureza Profissional com 

Relatório Final ou o Trabalho de Projecto. 

 

X - ATRIBUIÇÃO DE GRAU 

1. Aos alunos que concluam com sucesso o ciclo de estudos conducente ao grau de mestre é 

conferido uma carta de curso do grau de mestre. 
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2. Aos alunos que concluam com sucesso os dois primeiros semestres da componente 

curricular do curso de mestrado em Intervenção Social Escolar, poderão requerer uma 

certidão de Pós-graduação e/ou um diploma de Pós-graduação em Intervenção Social Escolar. 

 

Aprovado pelo Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Educação de Castelo Branco em 16 de 

novembro de 2011. 

 

Versão Data Alterações 

01 16-11-2011 Versão inicial 

 


