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MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
ESTADO-MAIOR GENERAL DAS FORASARMADAS

INSTITUTO UNIVERSITARIO MILITAR

ASSUNTO:

PROCEDIMENTOS RELATIVOS

A

NEP / INV 001 (Al)
IUM SET 2020
EXEMPLAR DIGiTAL
—

ELABORAçAO DE TRABALHOS DE

INvEsTIGAçA0 REALIZADOS NO AMBITO DE CURSOS QUE NAO
ATRIBUEM GRAU ACADEMICO

1.

FINALIDADE

Esta Norma de Execuçäo Permanente (NEP) destina-se a estabelecer os procedimentos
relativos

a

elaboraçao de trabaihos escritos a realizar no Instituto Universitário Militar

(IUM), em cursos que näo atribuem grau académico
2.

AMBITO

A presente NEP aplica-se aos trabalhos escritos realizados no IUM, designadamente aos
TI desenvolvidos nos cursos curriculares de carreira (Curso de Promoçao a Oficial
General [CPOG], e Curso de Promoçao a Oflcial Superior [CPOS]) e Curso de Estado
Maior Conjunto (CEMC). No aplicável, poderá servir de referência a outro tipo de
trabalhos de cariz cientIfico.
3.

ENOUADRAMENTO

a.

Os TI visam a produçäo de conhecimento, de doutrina, a formaçao metodológica
dos discentes, a procura constante de novas soluçöes e o desenvoIvmento do
conhecimento em areas de especial interesse para as Forças Armadas (FFAA) e/ou
para a Guarda Nacional Republicana (GNR). Assim, devem acrescentar valor para
a comunidade cientIfica na area do conhecimento em que se desenvolvem.
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b.

Os TI destinarn-se a estudar, de forma original, urn determinado tema. 0 conceito
de “Trabaiho Original” adotado é o de Phillips e Pugh (1998)1, que se traduz em:
—

—

—

—

—

—

—

4.

Desenvolver conhecirnentos numa vertente nunca antes realizada;
Elaborar uma sIntese nunca antes elaborada;
Utilizar material já conhecido, mas corn nova interpretaçào;
Experimentar uma abordagern ou ideia apenas realizada noutro pals;
Aplicar uma determinada técnica nurna nova area;
Trazer novas provas para sustentar urn assunto já conhecido;
Ser interdisciplinar e utilizar diferentes metodologias.

PERCURSO DA INVESTIGACAO
Embora tenha que ser adaptado a cada tema, e

a respetiva estratégia de investigaço,

ilustra-se, como orientação geral para o desenvolvirnento dos TI urn percurso tIpico de
uma investigaçäo, composto por duas fases:
a.

1.afase:

(1)

Escolha do tema (enunciado);

(2)

Definiçäo inicial do estado da arte

—

leituras prelirninares (literatura,

trabalhos, docurnentos of9ciais) e entrevistas exploratórias; identificaçâo de
fontes primárias e secundárias de dados e informaçöes a pesquisar;
(3)

Definico do objeto de estudo e formulaçáo do problema de investigaçäo;

(4)

Definição dos objetivos e das questôes de investigaçâo, e se aplicável, das
hipóteses;

(5)

Delirnitaço da pesquisa e definiçào dos conceitos estruturantes;

(6)

Construçào do rnodelo de análise (quando aplicável);

(7)

Definição da metodologia (tipo de raciocinio, estratégias e desenho de
pesquisa) e do rnétodo (participantes, procedirnento, instrumentos de
recolha de dados e técnica de análise dos dados) da investigaçäo;

(8)

Elaboraçào do projeto de investigaçâo (P1).

‘Phillips, E., & Pugh, D. S (1998). Comoprepararum mestrado ou doutoramento. Mem Martins: Lyon Editores.
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b.

2.afase:
(1)

Recolha, apresentaço dos dados e discussäo dos resultados;

(2)

Apresentaçâo das conclusöes, contributos para o conhecimento, estudos
futuros, limitaçöes e, se aplcável, recomendaçöes de ordem prática;

5.

(3)

Redaco da verso final do trabaiho;

(4)

Apresentaço e defesa do trabalho.

PROJ ETO DE INVESTIGACAO
a.

Após a atribuiço dos temas, e caso seja requerido (como seja, o CPOG, CEMC e
CPOS), os auditores elaboram urn P1, a apresentar ao orientador, num prazo que
for definido e onde devem constar os seguintes capItulos:
Cap 1. Enunciado e justificaçào do tema;
Cap 2. Identificaçáo do contexto e da base concetual onde a investigacäo se
insere (revisäo prelirninar da literatura, assente nos conceitos
estruturantes);
Cap 3. Objeto da investigaço e sua delimitaçáo;
Cap 4. Objetivos da investigaço (gerais e especIficos);
Cap 5. Problema de Investigaçäo, pergunta de partida/questo central, as
perguntas/questöes derivadas e, se aplicável, hipóteses;
Cap 6. Proposta de metodologia a seguir:
—

Resumo da metodologia (raciocInio, estratégias e desenho de
pesquisa);

—

Método (esboço).

Cap 7. Proposta de organizaço da estrutura do TI;
Cap 8. Quadro cronológico (cronograma de atividades) corn a indicaço
temporal do desenvolvimento dos trabalhos;
Referências bibliográficas (em capItulo nào numerado);
Anexos e/ou apêndices (em capItulo nào numerado).
b.

A matriz em Apêndice A pode ser usada para a avaliaçào do P1.
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6.

ORIENTACAO
a.

Nomeacão do Orientador
(1)

0 orientador do TI é nomeado pelo Comandante do IUM, ou por quem este
delegar, de entre os coordenadores de area de ensjno, docentes, e
investigadores do IUM;

(2)

No caso dos CPOG e do CEMC, é desejável que o orientador esteja habilitado
corn esse curso;

(3)

Quando militar, o orientador deve ter, preferencialmente, major antiguidade
que o discente;

(4)

0 Comandante do IUM pode designar, sob proposta, urn orientador externo
ao IUM.

b.

Atribuicöes do Orientador
(1)

Durante a l.a fase, o orientador efetua o acompanharnento cientIfico do
trabaiho, dirigindo a sua açào para, entre outros, os pontos seguintes:
(a)

Apoiar no enquadramento do tema atribuIdo, no que toca

a

sua

estrutura, delirnitaçäo, nIvel e profundidade esperados do trabaiho;
esta medida visa impedir que o discente se disperse na sua
investigaçào;
(b)

Apoiar na identificaço de bibliografia de referência em relaçào

a

temática a ser abordada;
(c)
(2)

Analisar e validar o P1.

No decurso 2. fase, continua a acompanhar a eIaboraço do trabaiho,
designadamente nos pontos seguintes:
(a) Apoiar na avaliação dos resultados e concretizaçäo dos prazos no
cronograma de atividades, mediante a apresentaço, pelo discente, de
pontos de situaçao periódicos;
(b) Analisar e validar o TI para as provas finais.

(3)

Em ambas as fases, o orientador centra-se ainda:
(a)

Na verificação da estrutura geral do trabaiho, designadamente em
termos de pertinência, equilIbrio e coerência dos contetidos;
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Na verificaço do cumprimento do percurso de investigaçào definido
nas NEP referentes a esta matéria, designadarnente a presente e a NEP
INV 003 (Estrutura e regras de c/tação e referenc/ação de traba/hos
escritos a reaIiar no IUM);

(c)

Em comunicar superiormente a ocorrência de qualquer inconsistência
ou inconformidade do trabaiho corn as regras, normas e orientaçöes
estabelecidas, corn particular relevo para incurnprirnentos relativos aos
limites ternporais definidos para as diversas atividades associadas

a

elaboraço da investigaço.
7.

ENCAMINHAMENTO DOS TRABALHOS DE INVESTIGACAO
a.

Em rnornento previamente determinado, os auditores entregam ao diretor do curso
uma versào digital ( Worde PDF) do TI, bern como a Dedaraçào apresentada no
Apêndice B, devidamente preechida.

b.

0 Gabinete de Planeamento e Prograrnaço (GPP), em articulaço corn o diretor
do curso, e observando a classificaçào de seguranca dos TI, providencia o seu
envio aos membros do jtiri (quando aplicável);

c.
8.

0 GPP arquiva urn exemplar do TI.

PRESTACAO DE PROVAS E AVALIACAO DOS TI

a.

Prestaço de provas (CPOG, CEMC e CPOS):
(1)

A apresentação do trabalho constitui o corolário de todo o processo de
desenvolvimento de urn TI.

(2)

A prestaço de provas pode ser aberta, salvo Iimitaçöes impostas pela
classificaçâo de seguranca atribuIda ao TI ou outro tipo de reserva em
relaçâo aos assuntos tratados.

(3)

A composiçäo do jan é aprovada pelo Comandante do IUM, sob proposta do
Diretor do DEPG.
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(4)

0 jun é responsável pela avaliaço do TI, sendo as respetivas atribuiçôes
para os diferentes cursos que se realizam no DEPG as seguintes:
(a)

CPOG
(1) Jiiri. Em regra, é composto pelos Comandante do IUM, que
preside, diretor do DEPG, diretor do curso, arguente e orientador.
Quando a natureza da matéria em apreço o justifique, o
Comandante pode convidar outros elernentos a participar no ji:ini,
ate urn máximo de dnco;
(2) Arguente.

E

preferencialmente externo, pode ser militar ou civil,

docente ou investigador do IUM, ou especialista na area onde o
estudo se insere. Arguentes militares devem ser oficiais generais,
ou ter maior antiguidade que o oficial auditor, e estarem
habilitados corn o CPOG ou equivalente;
(3) Conduçào

da

sessào

de

prestaçäo

provas.

de

E

da

responsabilidade do presidente do jan, deve ter uma duraço
maxima de 1 hora e 30 minutos, e decorre no seguinte formato:
a.

Apresentaço oral pelo auditor, corn a duraço de 25±5
minutos;
Arguiçào, que deve incidir sobretudo na substância do
trabaiho e menos nos aspetos de forma, corn uma duraçào
aproximada de 30 rninutos;

c.

Comentánios dos elementos do jan sobre o trabaiho e
colocaço de questöes consideradas relevantes para a
formulação do juizo de avaliaço.

(4) Reuniào

do jan

para

deliberaçào

da

avaiaço.

Ocorre

irnediatamente após a fase de apresentaço e defesa.
(5) Cornunicaço ao auditor da avaliaçào deliberada:
a.

Qualititativamente, é relizada pelo jun. na pessoa do
presidente, irnediatamente após deliberaço;
Quantitativamente, é realizada após terem ocorrido todas as
apresentacöes.
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CEMC

(1) Jtri. Em regra, é composto pelos presidente (diretor do DEPG ou
oficial

corn

o

posto

de

Capitäo-de-mar-e-guerra/Coronel,

desejavelmente corn o CEMC), diretor de curso, arguente e
orientador;
(2) Arguente.

E

preferencialmente externo, pode ser rnilitar ou civil,

docente ou investigador do IUM, ou especialista na area onde o
estudo se insere. No caso de ser militar, o arguente deve ter rnaior
antiguidade ou graduaço que o auditor e, preferencialmente,
encontrar-se habilitado corn o CPOG ou corn o CEMC;
(3) Conduço

da

sesso

de

prestaço

de

provas.

E

da

responsabilidade do presidente do jan, deve ter uma duração
maxima de 1 hora e 30 minutos, a qual decorre no seguinte
forrnato:
Apresentaçào oral pelo auditor, corn a duracào de 25±5
minutos;
j2,

Arguiço, que deve incidir sobretudo na substância do
trabalho e rnenos nos aspetos de forma, corn urna duracào
aproximada de 30 minutos;
Cornentários dos elementos do jtiri sobre o trabalho e
colocaço de questöes consideradas relevantes para a
forrnulaço do juIzo de avaliaçào;

(4) Reunio

do

jan

para

deliberaço

da

avaliação.

Ocorre

imediatarnente após a fase de apresentaçâo e defesa.
(5) Cornunicaço ao auditor da avaliaçäo deliberada:
.

Qualititativamente, é relizada pelo jiri, na pessoa do
presidente, imediatarnente após deliberação;
Quantitativarnente, é realizada após terern ocorrido todas as
apresentaçöes.

(c)

CPOS
(1) Jun. Em regra, é composto pelos presidente, diretor de curso,
arguente e orientador. A sua presidência é do coordenador da area
-7—
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de ensino especIflco do Ramo/GNR a que o auditor pertence,
podendo ser substituIdo, em caso de impedimento deste, por outro
oficial do DEPG do mesmo Ramo, o qual deve ter patente no
inferior a Capito-de-fragatafTenente-coronel;
(2) Arguente.

E

preferencialmente externo ao DEPG, pode ser militar

ou civil, docente ou investigador do IUM, ou especialista na area
onde o estudo se insere;
(3) Conduço

da

sesso

de

prestação

provas.

de

E

da

responsabilidade do presidente do jtiri, deve ter uma duracäo
maxima de 1 hora e 30 minutos, a qual decorre no seguinte
formato:
a.

Apresentaçäo oral pelo auditor corn a duraço de 20±5
minutos;
Arguiço, que deve incidir sobretudo na substância do
trabalho e menos nos aspetos de forma, corn uma duraço
aproximada de 30 minutos;

c

Comentários dos elementos do jun sobre o trabalho e
colocaço de questöes consideradas relevantes para a
formulação do juIzo de avaliaço;

(4) Reuniäo

do jun

para

deIiberaço

da

avaliaçào.

Ocorre

irnediatamente após a fase de apresentação e defesa.
(5) Comunicaçâo ao auditor da avaliaço deliberada:
•.

Qualititativamente, é relizada pelo jun1 na pessoa do
presidente, irnediatamente após deliberação;

b.

Quantitativamente, é realizada após terem ocorrido todas as
apresentaçes.

b. Avaliaçäo e encaminhamento dos TI considerados para publicaço e divulgaço

externa:
(1)

A avaliaçäo dos TI pelo jun é conforme corn o predito nas matrizes em
Apêndices C e D. A avaliaço do ültimo panâmetro, respeitante

a

“Divulgaço”, é realizada nurna das seguintes categorias:
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Publicaco. TI passIvel de poder vir a ser publicado numa das linhas
editorials do IUM ou em pubIicaço externa, preferencialmente corn
arbitragem;

(b)

DivuIciaco externa. TI a

ser disponibilizado em

respositório

institucional e determinado pelo IUM (e.g. Repositório CientIflco de
Acesso Aberto de Portugal, [RCAAP]);
(c)

Divulciacào interna. TI a ser unicamente disponibilizado aos utilizadores
corn permisso para aceder

(d)

a base de dados interna;

Divukacao interna restrita. TI a ser unicarnente disponibilizado a
utilizadores corn permissào para aceder

a

area restrita da base de

dados DOCUMENTOS CLASSIFICADOS, corn a classificaçao de
segurança de “Confidencial” ou superior;
(e)
(2)

Não divulciar. TI que nào será disponibilizado para consulta.

E da responsabilidade do diretor de curso, o encaminhamento dos TI
considerados para “Publicacäo”/”Divulgaçäo externa” ao chefe do Centro de
Recursos do Conhecimento (CRC) e ao chefe da Biblioteca, que os deveräo
disponibilizar em repositórios, dando conhecirnento ao diretor do CIDIUM.

9.

AROUIVO

Os TI, depois de uma ültima reviso após a prestaçao de provas, e a Declaraçao
(Apêndice B), devidamente preechida e assinada, devem ser enviados aos chefes do GPP
e do CRC, a firn de serern arquivados, em formato digital nào-editável, e em
conformidade corn a sua classiflcaçào.
10.

ENTRADA EM VIGOR

A presente NEP

/ INV

-

001 (Al) entra em vigor na data da sua aprovaço.
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IUM em Pedrouços, 03 de setembro de 2020

rzmandatZ

Manuel Fernando Rafael Martins
Tenente-general

DISTRIBUIçAO DIGITAL
EPR—CIDIUM

Apêndices:

A
B

—

—

Matriz para a avaliaço de Projeto de Investigaçäo;
Declaraço

(de

autorizaço

para

disponibilizar

o Trabalho

de

Investigaçäo em repositório Institucional e determinado pelo IUM);
C
D

—

—

Matriz orientadora para avaliaço de Trabalho de Investigaço;
Matriz para a avaliaço de Trabalho de Investigaço.

-

10
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-
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Tema:
,uditor:
Presidente do JUri:
Orientador:
Docente de Met. mv. Cientifica:

lArea de Ensino:

Curso:

TRABALHO ESCRITO
Classif.: de 0-20 val. (20%
ORGANIZAAO GERAL E APRESENTAAO FORMAL

-

.1

Atribuida

Organizacao geral e grafismo

-

1.2 Equilibrio, sequencia e coeréncia (partes pre-textuals, textuais e pós-textuais)
-

1.3

Utilizaçào e dominio da Norma em vigor

-

1.4 Expressão escrita
-

Classificacao do item A

0,00

=

Final

0,05

0

0,05

0

0,10

0

0,10

0

0,30 (30%)

0

Classif.: de 0-20 val. (30%
B PESQUISA/INVESTIGAAO

6 Val)

Fator

=

8 Val)

-

BI

Atribuida

Pertinéncia e atualidade da pesquisa/investigacáo

-

B2 Estabelecimento de estratégialdesenho!percurso metodológico de investigação
-

B3 Contributos para
-

0

conhecimento que possam resultar da investigaçao

Classificaçao do item B

0,00

Fator

Final

0,10

0

0,20

0

0,10

0

C DESENVOLWMENTO

0

0,40(40%)

Classif.: de 0-20 val. (30%

=

6 Val)

-

Atribulda

Fator

Final

0,10

0

C2 Originalidade e cnatividade

0,10

0

C3 Argumentacao fundamentada

0,10

0

Cl

-

Sequéncia lógica das ideias

-

-

Classificacao do item C

0,00

0,30(30%)

0

( CTE)

0,00

1,00 (100%)

0

Classificacao do trabaiho escrito

Classif.: de 0-20 val. (100% =20 Val)
EXPOSIAO E DEBATE (ED)

Atribuida

1. Planeamento e organizaçâo da exposiçao
-

B

-

Expressâo verbal e não-verbal (apresentação)

Fator

Final

0,15

0

0,20

0

C Originalidade

0,15

D Poder de argumentaçao e imagem global final

0,50

-

-

Classificacao da exposicão e debate (Z CEO)

Coef.

Classificacao

Classificacao do trabalho escrito (CTE)

2

0,00

Classificacão da exposicao e debate (CED)

1

0,00

NOTA FINAL

0,00

0
-

0

0,00

0

Classificacão Final do P1

-

Al

-
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Instituto Universitário Militar

DECLARAcA0

Posto/Esp./NIP/Nome:
Telemóvel:

Correio eletrónico (civil):
Documento identificaçao:

; Outro (Identifique qua! e o nümero):

Cartão Cidado:
Curso:

Titulo da investigacao:

Orientador(es):

Data de conclusão (defesa):
Designacao da area Conhecimento no âmbito das Ciências Militares (no caso de se inserir em mais do que
uma, indicar a primária e a secundária):

Declaro sob compromisso de honra que o trabaiho de investigacão agora entregue corresponde
apresentada aojOri.

a versào final

Declaro que concedo ao Instituto Universitário Militar e aos seus agentes uma licenca nào-exclusiva para
arquivar e tornar acessIvel, nomeadamente através do seu repositório institucional, nas condicOes abaixo
indicadas, o meu trabalho de investigacäo, no todo ou em parte, em suporte digital.
Declaro que autorizo o Instituto Universitário Militar (IUM) a arquivar e, scm alterar o conteido, converter o
traba!ho de investigacão entregue, para qua!quer formato de ficheiro, meio ou suporte, nomeadamente através
da sua digitalizacao, para efeitos de preservacäo e acesso.
Concordo que o meu trabaiho de investigação seja colocado no Repositório determinado pe!o IUM com o
seguinte estatuto (assina!e apenas uma das hipóteses):
1. El Disponibilizacao imediata do conjunto do traba!ho para acesso mundial;
2. El Disponibilizacao do conjunto do trabalho para acesso exclusivo no IUM durante o perlodo de El 1 ano,
El 2 anos ou El 3 anos após o perlodo assinalado autorizo o acesso mundia! (anexojustificacAo do embargo
devidamente assinada pelo orientador);
-

3. El Disponibilizacao apenas dos metadados descritivos (autor, tItulo e resumo, entre outros) sendo que anexo
justificacao da nao-disponibilizacao do texto integral, assinada pelo orientador).
Retenho todos os direitos de autor re!ativos ao traba!ho de investigaçào, e o direito de a usar em traba!hos
futuros.

IUM em Pedrouços,

II

Assinatura:
-

B 1

-
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Organizacão geral e apresentacäo formal

—

—

—

—

—

—

—

Pesquisa

/ investigacâo

Pertinência e atualidade da pesquisa/investigacäo

Profundidade

B

—

—

Observacão e recolha de dados

-

C Desenvolvimento
Sequência lógica das ideias

C5

C4

—

—

-

Argumentação fundarnentada

Originalidade e criatividade

C3 Capacidade de análise da informacão

C2

Cl

—

33 Estabelecimento de estratégia/desenho/percurso metodológico de
nvestigaçäo, e definico do modelo de análise

32

31

U

Organizaçâo geral e grafismo
2 EquilIbrio, sequência e coeréncia (partes pré-textuais, textuais e pós
extuals)
3 Utilizacäo e domInio da Norma em vigor
4 Expresso escrita

A

—

APENDICE C
NEP INV 001 (Al)
IUM SET2O2O
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valiaço da operacionalizaço do rnodelo de análise, da análise e da representacäo dos
ados (tabelas, quadros, gráficos, etc.), e da discusso dos resultados.
:apacidade para, a partir dos dados recolhidos e dos resultados discutidos, fazer emergir
iovos conhecimentos.
uidado demonstrado na sustentaco das idejas, nas opcôes tomadas e nas relacöes
stabelecidas.

Descritivo
lógica entre a proposicão (problema de
relaco
da
valiação da sequência e
nvestigaço), a análise efetuada e as conclusöes do estudo (e.g., não é aceitável concluir
obre conteâdos que no foram objeto de análise).
valiaçäo dos procedirnentos de recolha de dados, do registo e elaboraço dos dados e
nformacôes, e, se aplicável, da conceçäo e utilizacäo dos instrumentos de medida.

—

Descritivo
empirico,
dos limites da pesquisa, a nIvel nacional
e
preciaço, nos domInios concetual
internacional (major ou menor exaustjvjdade da revisäo de literatura). Ilustraco com
xemolos. casos reais/históricos adeauados a sjtuaco concreta.
dequaço ao tema (capacidade de seleco face aos objetivos do trabalho, ao problerna
le investigaço ou a questo central/pergunta de partida e as hipóteses levantadas
aso aplicável) e análise da atualidade da inforrnacâo.
valiaçäo da estratégia de investigacão adotada e do desenho de pesquisa selecionado.
valiacão, quando aplicado, do rnodelo de análise, que deverá integrar Os objetivos
geral e especIficos), questöes (derivadas e central), hipóteses (se/quando existirem),
onceitos, dimensöes e indicadores de medida, e da relaco entre eles.

)e acordo corn o estabelecido em regulamentos do IUM.
vaIiaço da clareza, preciso, estilo, e linguagem, articulaco de conteüdos e
:apacidade de sIntese. Verificacào da coesäo do texto (harmonia entre os elementos
:onstituintes das frases e parágrafos) e da coerência das ideias (relaco lógica entre elas
inexistência de contradicôes).

Descritivo
hpreciaçäo do Indice, da estrutura e do aspeto gráfico geral.
preciaçäo da distribuicão e articulação formal entre as partes (analisar a partir da
strutura do Indice e da introducäo).

Trabaiho Escrito (coeficiente 2)

Matriz orientadora para avaliação de trabaiho de investigaçào

INSTITUTO UNIVERSITARIO MILITAR

NAO CLASSIFICADO

-

a

—

—

—

Consideraçöes (recomendaçôes) de ordem prática

NAO DIVLJLGAR

DWuLGAcA0 INTERNA

NAO CLASSIFICADO

-C2

DisponIvel em repositórios (e.g.,
institucional, Repositórios
CientIficos de Acesso Aberto em
Portugal [RCAAP]).

DIvULGAcA0 EXTERNA

(Verso em Branco)

Selecionado para publicacäo numa das
linhas editonais do JUM ou em
publicacão externa, preferencialmente
corn arbitragem.

PuBLICAcA0

\valiaço das seguintes questöes: Revelou conhecirnento? / Segurança? / DomInio da
natéria? Respondeu cabalmente as questöes? / Fugiu as perguntas, ou não as entendeu?
Manteve a serenidade necessária e a correcão nas intervençöes? I Foi convincente? /
)ernonstrou capacidade de argumentaco?

Descritivo
;elecao dos conteidos mais relevantes (pertinência do tema, problema, objetivos e
uestöes de investigaço, estado da arte e conceitos estruturantes, metodologia,
,étodo, estudo empIrico, principals conclusöes, contributos para o conhecimento,
imitaçôes, estudos futuros e recomendacöes, se aplicável), capacidade de análise e de
Intese. Se aplicável, novidades face ao trabalho escrito; correcäo de erros ou
,pIhnrmpntn de asøetos menos consequidos no trabalho escrito.
iccäo, terminologia, clareza, sobriedade, ritmo, conhecimento, à-vontade, atitude,
onviccão. articulaco e sobriedade.
orma de apresentaço dos conteüdos.

ebate (coeficiente 1)

Divulgação

ExDosicão e

—

APENDICE C
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IUM SET 2020

Descritivo
evisitaço da temática e do problema de investigacäo. Parafrasear das principais
vidências recoihidas em relaçäo aos objetivos (geral e especIficos), as questöes (central
derivadas) de investigaço, e, se aplicável, as hipóteses. Extraco de conclusöes de
orma sustentada e lustificada. Discusso dos resultados.
apacidade de integraçäo das ideias principais.
esposta a seguinte questão: o que se sabe mais e/ou de novo sobre o objeto de análise.
dentificacäo das limitaçöes da investigaçäo e apresentacäo de sugestöes para pesquisas
uturas.
presentacão, de forma fundamentada, da aplicacäo prática do trabalho desenvolvido e
las suas conclusöes (eventual orooosta formall.

)isponIvel apenas aos utilizadores DisponIvel apenas aos
:om permisso para aceder a area utilizadores com perrnissão
ara aceder a base de dados
estrita da base de dados.
(DOCUMENTOS CLASSIFICADOS) interna.

DIvULGAcA0INTERNA

Poder de argumentacão e imagem global final.

Originalidade.

Expressäo verbal e näo-verbal (apresentacão).

Parâmetros
Planeamento e organizaçäo da exposiçâo.

—

Näo ficará disponIvel
para consulta em
jualquer formato.

D

:

B

—

D3

—

—

D2 Capacidade de sIntese e de sustentacão das principais ideias
D2 Apresentaçäo dos contributos para o conhecimento, limitaçöes e propostas
e estudos futuros

—

D Conclusöes
Dl Coerência relativa ao desenvolvimento dos objetivos do estudo face
3nálise efetuada e as conclusöes exaradas. Relevância das conclusöes face as
luestôes de investigaco

NAO CLASSIFICADO

NAO CLASSIFICADO
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Temo:
Auditor:
Preuidooto do Jan:
Argoonto(s):
Orieotodor(es(:
Outro(s) vogol(olo)

IA’eo do Eosioo:

Corso:

TRABALHO ESCRITO
A
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-
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=

4 Vol)

Folor
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0,025

0

A2 Equilibdo, svqudvcio 0 cvordvcia (portos prè-toxtoois, tovluois o pas-tovtooio)

0,025

0
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0
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-

-

-
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0

0,20 (20%)
=

0 Vol)

-
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-
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0
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Flool
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0

0,1

0
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0
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0

0 Vol)

-
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0,05

0
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0
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0,075

0

C4 Onigivolidodo o cdolividodv

0,05

0

CO Argomovloplv fovdomvvlvdo

0,05

0
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0

Cl

-

-

-

-

-

Closslficoçdo do loom

C

Clossif.: do 0-20 ol. (20%

-

D

CQNCLUSOES E RECOMENDAOES

-

0,00

Atdboido

=

4 Vol)

Fotor

Fivol

Dl Cvordocio rololivo 00 dosooovlvimovlv dos vbjolivvs dv ostods taco a ooOliso ofoloodo o as cvvcluoOos ovonados.
Rolovavcio dos corciusSos foco as quvolitos do ivvovligopSv

0

0
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0
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0

-

03 AprosvvlopSv dos cvvlnibdvs poro
-

0
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0

proposlos do osludos foturos

04- Covsidoroçdos (rocvrnovdopOoo) do ordom prOlico

-

0

0,00

0,20 (20%)

0

Clossdlcoçao do trobolho oscrlto (1 CTE)

0,00

1,00 (100%)

0

Clossif.: do 0-20 vol. (100% =20 Vol(
Alniboldo

vrgovizoçSo do ovposiçSs

B Evprosslo vorbol 0 vOs-vorbol (oprosovlopSv)
-

C Oniginolidodo
-

0 Podor do orgomootopSo
-

0

irnogom globol fool

Coot.

Clotsificoçoo

Closoiflcoçoo do Irobolho oscrito (CTE(

NOTA FINAL

2

0,00

Closoiflcoçoo do ooposicoo

I

0,00

doboto (CED(
Closstflcoçoo Flool do TIl

5IV0LGAQAO INT005A REOTRITA

Dispvv’vel opeoos 005 ssloodvres coot
Nov flora spvvve poro
peeToissOs do ocosso a Orea resbito do bosv
cossolta em qvolqver fonvotv.
(DOCUMENTOS clAsstncADos(
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.

0 Onlootodor

0

0,2

0
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0,00

0
0,00

U!90

00’ 000505 005

° F °° 0re5 corn fl0505500
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t-
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.

Flool
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0

‘
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Polor

0,5
ClossfflcoçSo do oxposiç5o o dob010 (Z CEO)

0

0

Classiflcoçao do loom D

EXPOSIAO B DEBATE (ED)
A Plovoomonto

0,025

P00LICAçA0

(e.g., insObociovol, Ovleciovodo pam poblicaclo norno dos liohos
Rvpvsitddvs Clevliflcos dv Acvssv Abedv orv vd0vdas do tUe 00 em povlicaçav ovtemo,
Pvrtogol Comorn (RCMP]).
pnvlrevvciobvvvtv corn orbisogern.

Oispooivvl em

rvpositddvs

0 Dlrotor do Corso

0 Arguooto

I
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-
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-
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