Aviso nº 20/NSA/2019

Assunto: Inscrição no Núcleo de Serviços Académicos do Projeto de Estágio do Curso de PósLicenciatura em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia

1.

Orientações

A inscrição de projeto implica submissão de requerimento através da secretaria virtual, anexando declaração de
aceitação da orientação pelo orientador, com indicação do tema e o plano de trabalho.
Após a entrega do projeto e sempre que o orientador considere que este carece de reformulação, na pauta aparecerá
a indicação “em reformulação”. O estudante terá assim oportunidade de reformular o trabalho, não havendo lugar a
pagamento de qualquer emolumento.
Os estudantes que à data de inscrição – 21 de fevereiro de 2020, não tenham completado todas as U.C.’s do 1º, 2º e
3º semestre poderão fazer a inscrição condicional do projeto de trabalho tal como referido no ponto 5 do art.º 13º
do Regulamento de Mestrado.

2. Datas / Local de entrega / horário
Data

Entrega de projeto

Afixação de nota

Entrega de
reformulação de
projeto

Inscrição do
projeto

Local

Até 25 de julho de 2019

Conforme orientação do regente da UC:

Na plataforma BB - Até às

- Submissão via BB e / ou

23h59m;

- Entrega em suporte papel, nos serviços

Serviços - dia 24 e 25 de julho

académicos – polo CG

das 10h às 18h

Da responsabilidade do regente da UC.

Até 10 de setembro de

Poderá ser consultada em: Secretaria

2019

Horário

Virtual » Consultar Notas

A secretaria virtual funciona
24h/dia

Conforme orientação do regente da UC:

Na plataforma BB - Até às

Até 16 de setembro de

- Submissão via BB e / ou;

23h59m;

2019

- entrega em suporte papel, nos serviços

Serviços - dia 16 de setembro,

académicos – polo CG

das 10h às 18h

Secretaria virtual» requerimentos»

Até às 23h59m na secretaria

Registo/alteração de tema (2º ciclo)

virtual

21 de fevereiro de 2020
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