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REGULAMENTO DE PROJETO 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Projeto da Licenciatura em Ciências Biomédicas (CBM) é uma unidade curricular obrigatória do 3º 

ano da Licenciatura em CBM, com 15 ECTS e funciona no segundo semestre. O objetivo do projeto é 

desenvolver um estudo em que o estudante possa aplicar os conhecimentos adquiridos nas áreas 

científicas e tecnológicas das CBM. No final do terceiro ano o aluno deverá ter adquirido quer os 

conceitos teóricos, quer o sentido crítico, que lhe permitam elaborar um trabalho que inclua pesquisa e 

análise bibliográfica, podendo esta estar associada a uma componente laboratorial ou clínica. Deste 

trabalho resultará um relatório de síntese a ser avaliado no âmbito da unidade curricular. 

 

 

CAPÍTULO 1 

Coordenação do Projeto  

 

1.1. A Direcção do curso de Licenciatura em CBM desempenha as funções de Coordenador do 

Projeto. 

1.2. Ao Coordenador cabe a responsabilidade de, no início de cada ano lectivo:  

a) Elaborar, aprovar e divulgar o calendário de atividades da unidade curricular Projeto; 

b) Receber as propostas de projeto e enviar à Comissão Científica do DCBM para aprovação; 

c) Divulgar a decisão de aprovação das propostas de projeto; 

d) Elaborar o calendário de avaliação e assegurar a constituição do júri para a apresentação e 

discussão final do trabalho nos prazos indicados; 

e) Lançar a classificação final nos Serviços Académicos. 

 

 

CAPÍTULO 2 

Apresentação e selecção de temas 

 

2.1. Os temas de Projeto devem versar áreas relevantes para as CBM ou temas interdisciplinares. 

 2.2. Os temas para o trabalho de Projeto podem ser propostos por docentes/investigadores da 

Universidade do Algarve ou de outras Universidades, Institutos Públicos ou privados ou Centros 

de Investigação, e ainda por profissionais de de Centros de Saúde ou Unidades Hospitalares 

públicas ou privadas, ou de outras instituições idóneas. O Projeto será orientado por no máximo 

dois docentes, investigadores ou especialistas ligados às CBM ou áreas afins. Caso o(s) 

orientador(es) seja(m) externo(s) à UALG a direção de curso, ou em quem ela delegar, assumirá 

o papel de coordenador pedagógico do projeto.  
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2.3. As propostas de temas para Projeto são entregues ao Coordenador de acordo com o calendário 

de projeto divulgado no início de cada ano letivo.  

2.4. Para cada proposta, o proponente deve fornecer ao Coordenador um formulário com as seguintes 

informações: (1) Nome do docente responsável; (2) Título e descrição sumária do trabalho; (3) 

Objectivos a atingir, segundo modelo aprovado. 

2.5. O Projeto inclui uma carga de trabalho total para o estudante de 420 h e deverá ser efectuado no 

decurso de um semestre lectivo. O relatório escrito deve ser entregue até ao final do período 

letivo do ano em curso. A apresentação do trabalho será feita até ao final da época de exames 

do 2º semestre. 

2.6. Qualquer proposta de alteração do tema do projeto deverá ser apresentada por escrito pelo aluno 

ao Director de Curso acompanhado de uma justificação. As alterações de título, desde que 

dentro do mesmo tema já aprovado, não carecem de aprovação prévia, mas devem ser 

comunicadas à Direcção do curso por escrito antes da apresentação final do projeto. 

2.7. O Projeto pode ser laboratorial, clínico ou bibliográfico. 

 

 

CAPÍTULO 3 

Relatório final 

 

3.1. O relatório do Projeto Laboratorial e do Projeto Clínico é um documento escrito na forma de um 

relatório científico, com um resumo em português, introdução e objetivo, material e métodos, 

resultados, discussão, conclusões e referências bibliográficas. Este relatório não deverá exceder 

35 páginas em formato A4 (incluindo figuras, tabelas e bibliografia e excluindo anexos e capa), 

escritas com espaçamento de um espaço e meio, fonte “Times New Roman” ou equivalente, 

tamanho 12.  

3.2. O relatório do Projeto Bibliográfico é um documento escrito na forma de um relatório científico, 

com um resumo em português, introdução e objetivo, métodos, exposição do tema abordado e 

sua discussão, perspetivas futuras, conclusões e referências bibliográficas. Este relatório poderá 

ainda incluir uma parte de experiência laboratorial e nesse caso apresentar uma estrutura mista 

com a do projeto laboratorial (acima indicado). Este relatório não deverá exceder 35 páginas em 

formato A4 (incluindo figuras, tabelas e bibliografia e excluindo anexos e capa), escritas com 

espaçamento de um espaço e meio, fonte “Times New Roman” ou equivalente, tamanho 12. 

3.3. O relatório deve ser entregue ao Coordenador, em triplicado, acompanhado de uma informação 

escrita do(s) orientador(es) onde se declara que o relatório se encontra em condições de ser 

discutido. Deverá ainda ser enviado um exemplar em formato digital (PDF), para um endereço 

eletrónico a confirmar pela Direção do Curso. 
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CAPÍTULO 4 

Avaliação e classificação 

 

4.1. A apresentação do projeto é uma prova pública realizada na presença de um júri. 

4.2. O júri de avaliação é constituído por 2 ou 3 docentes e/ou especialistas nomeado pela Direção do 

Curso. 

4.3. Os orientadores do projeto não podem integrar o júri. 

4.4. A classificação final do Projeto será atribuída pelos membros do júri após análise e apresentação 

do relatório, e pelo orientador. 

4.5. A classificação do orientador tem uma ponderação de 15% na nota final e é atribuída segundo os 

critérios definidos no formulário anexo I. 

4.6. A classificação do júri tem uma ponderação de 85% na nota final, sendo 50% para análise do 

relatório e 35% para análise da apresentação e é atribuída segundo os critérios definidos no 

formulário anexo II. 

4.7. A classificação final será atribuída numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores. 

 

 

CAPÍTULO 5 

Disposições finais 

 

5.1. Casos não previstos no presente Regulamento serão resolvidos pela Direcção de Curso. 
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Tabela de avaliação de Projeto - 1º Ciclo de Ciências Biomédicas 

 

Estudante:   Nº  

Orientador:   Data:  

 

 

Avaliação do orientador Classificação Ponderação 

 0-20 (15%) 

1.1. Empenho no desenvolvimento do trabalho   0.05 

1.2. Compreensão da base científica; análise crítica da literatura; exactidão da 

exposição; abrangência da exposição 

 0.03 

1.3. Avaliação crítica da adequação de métodos/resultados  0.03 

1.4. Organização e qualidade do trabalho escrito  0.04 

   

 

Comentários justificativos (opcional): 

  

  

  

 

 

Assinatura legível do avaliador:  

 

 

Grelha de Avaliação  

Classificação Descrição 

18-20 

Trabalho bem escrito, lógico, organizado e exacto, cobrindo todos os principais aspectos do 

tema. Evidência de análise crítica demonstrada pela selecção e apresentação do material. 

Grande qualidade de apresentação e análise. 

15-17 

Trabalho bem escrito, lógico, organizado e exacto, cobrindo a maioria dos principais 

aspectos do tema. Alguma evidência de estudo independente. Demonstra boa 

compreensão. Grande qualidade de apresentação e análise. 

12-14 

Trabalho correcto, cobrindo a maioria dos principais aspectos do tema, mas com pouca 

evidência de estudo independente ou análise crítica. Qualidade aceitável de apresentação e 

análise. 

10-11 
Trabalho adequado, com uma cobertura superficial dos aspectos básicos do tema. 

Compreensão básica mas superficial e de pouca qualidade em várias áreas 

<9 
Trabalho não-sistemático, incompleto ou incorrecto. Sem identificação dos aspectos 

principais do tema. Utilização de material inadequado e/ou desorganizado. 

 

Nota: A avaliação do orientador tem um peso de 15% na classificação final da monografia do aluno. 

 

 
 
 
     

Anexo I 
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Tabela de avaliação de Projeto - 1º Ciclo de Ciências Biomédicas 

 

Estudante:   Nº  
 

 

Avaliador 1:  

Avaliador 2:  

Avaliador 3:  

 

Data:  

 

Critérios de avaliação a classificar:           

  Aval 1 Aval 2 Aval 3   

1. Trabalho escrito (Laboratorial / Clínico) Classificação Classificação Classificação Ponderação: 

1.1. Título 
(descreve o trabalho de forma concisa, adequada e apropriada)    0,01 

1.2. Resumo 
(traduz o objetivo do relatório de forma concisa e efetiva)       0,07 

1.3. Introdução  
(Apresentação clara dos fundamentos teóricos / Apresenta de 
forma efetiva as questões científicas colocadas (o quê?) / A 
importância do trabalho desenvolvido é claramente 
percecionado (Porquê?)       0,07 

1.4. Objetivos        0,03 

1.5. Métodos 
(Fornece dados suficientes para permitir a replicação do 
procedimento)       0,04 

1.6.  Resultados  
(Inicia com uma apresentação efetiva da questão principal / 
Apresentação clara de novos dados / integração das figuras / 
gráficos com a descrição dos resultados)        0,06 

1.7. Discussão 
(Inicia a discussão com um resumo claro da questão do trabalho 
e das respostas obtidas/ Expõe de forma clara os novos dados 
obtidos com o trabalho/ Discute com sucesso os novos dados em 
comparação com a literatura existente / Identifica e discute de 
forma adequada outros dados pertinentes para o trabalho)       0,06 

1.8. Conclusões 
(Expõe claramente o que foi apreendido com o trabalho)    0,03 

1.9. Bibliografia 
(Inclui todas as referências utilizadas no formato adequado e cita 
corretamente ao longo do trabalho)       0,03 

1.10. Qualidade das figuras e tabelas    0,04 

1.11. Estilo de escrita claro e conciso       0,03 

1.12. Linguagem e ortografia corretas  
    0,03 

          

2. Apresentação         

          

2.1. Apresentação clara, concisa e linguagem correta       0,12 

2.2 Qualidade dos slides apresentados       0,03 

2.3. Capacidade de responder às questões colocadas e discussão com 
o júri       0,15 

2.4. Duração da apresentação (penalização de 1 valor por cada 
minuto que exceda o limite de tempo)       0,05 

        

 

Anexo II 
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Critérios de avaliação a classificar:           

  Aval 1 Aval 2 Aval 3   

1. Trabalho escrito (Bibliográfico) Classificação Classificação Classificação Ponderação: 

1.1 Título 
(descreve o trabalho de forma concisa, adequada e apropriada)    0,01 

1.2. Resumo 
(traduz o objetivo do relatório de forma concisa e efetiva)       0,07 

1.3. Introdução da questão científica e objetivos do trabalho       0,06 

1.4. Métodos 
(Fornece dados suficientes para permitir a replicação do 
procedimento)       0,03 

1.5. Exposição  
(Apresentação clara dos fundamentos teóricos / Apresenta de 
forma efetiva as questões científicas colocadas (o quê?) / A 
importância do trabalho desenvolvido é claramente 
percecionado (Porquê?)/ Apresentação clara / integração das 
figuras com a exposição)        0,11 

1.6. Discussão 
(Inicia a discussão com um resumo claro da questão do trabalho 
e das respostas obtidas/ Expõe de forma clara os novos dados 
obtidos com o trabalho/ Discute com sucesso os novos dados em 
comparação com a literatura existente / Identifica e discute de 
forma adequada outros dados pertinentes para o trabalho)       0,06 

1.7. Perspetivas futuras 
(Identifica as questões que permanecem por responder e 
possíveis abordagens futuras para as mesmas)    0,03 

1.8. Conclusões 
(Expõe claramente o que foi apreendido com o trabalho)       0,03 

1.9. Bibliografia 
(Inclui todas as referências utilizadas no formato adequado e cita 
corretamente ao longo do trabalho)    0,04 

1.10. Estilo de escrita claro e conciso       0,03 

1.11. Linguagem e ortografia corretas  
    0,03 

 

2. Apresentação         

          

2.1. Apresentação clara, concisa e linguagem correta       0,12 

2.2 Qualidade dos slides apresentados       0,03 

2.3. Capacidade de responder às questões colocadas e discussão com 
o júri       0,15 

2.4. Duração da apresentação (penalização de 1 valor por cada 
minuto que exceda o limite de tempo)       0,05 

 

Anexo II 


