Mestrado em Economia
Calendário do Relatório de Estágio (1º semestre 2019/2020):

- Início do estágio em 02 de setembro de 2019.
- Fim do estágio em 20 de dezembro de 2019.
- Entrega da versão provisória ao orientador: até 10 de janeiro de 2020.
- Entrega pelo orientador das propostas de correção: até 24 de janeiro de 2020.
- Submissão da versão final: até 31 de janeiro de 2020.(1)
- Discussão pública: até 28 de fevereiro de 2020.(1)

Calendário do Relatório de Estágio (2º semestre 2019/2020):

- Início do estágio em 03 de fevereiro de 2020.
- Fim do estágio em 22 de maio de 2020.
- Entrega da versão provisória ao orientador até 5 de junho de 2020.
- Entrega pelo orientador das propostas de correção até 19 de junho de 2020.
- Submissão da versão final até 30 de junho de 2020.(1)
- Discussão pública até 30 de julho de 2020.(1)
(1)

Estas datas são definitivas e constam do calendário escolar 2019-20 da FEUC, aprovado em Conselho
Pedagógico (http://www.uc.pt/feuc/informacoes/calendarios).

Notas:
•

•

•
•

De acordo com o regulamento em vigor, a discussão pública do RE só pode ocorrer depois do
aluno ter obtido aprovação em todas as unidades curriculares do Mestrado em Economia,
incluindo o Seminário de Investigação. O aluno deve também ter a sua situação totalmente
regularizada perante a Administração da Universidade de Coimbra.
O docente orientador do RE deve acompanhar a sua realização, no semestre respetivo, ao longo
do período definido para o desenvolvimento e entrega do trabalho na Época Normal. Os alunos
que tenham que recorrer, excecionalmente, a outras épocas para entrega e defesa do RE devem
respeitar o calendário de contacto com o orientador da Época Normal, salvo concordância
expressa do orientador em continuar a acompanhar o trabalho para além daquele período.
A submissão do RE é exclusivamente digital.
O RE está sujeito ao requisito de Depósito Legal. Das implicações daqui decorrentes destaca-se
o facto de os alunos poderem ter que submeter uma nova versão do seu TP após a discussão
pública, incorporando eventuais alterações impostas pelo júri.

Os alunos devem atempadamente informar-se sobre os procedimentos de entrega e de pedido de provas;
para isso podem consultar o seguinte link:
http://www.uc.pt/feuc/eea/dissertacoes_relatorios_estagio_trabalhos_projeto_mestrado

