ANEXO II

Minuta ATA
Unidade Curricular Dissertação/Projeto/Estágio

Prova pública de Mestrado ……………………………. ………do (a) Licenciado(a) …………….

---------- Ao ……. dia do mês de …… do ano de dois mil e…….., pelas …… horas, na sala ……………. do
Departamento …………………… da Universidade de Aveiro, reuniu o júri das provas em epígrafe sob a
presidência do Doutor ……………………., Professor ………….. da Universidade de Aveiro. ----------------------------- Estiveram presentes os vogais: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A constituição do referido júri foi homologada por despacho superior de ……….. (data).--------------------- Foi orientador do candidato o Doutor …………………….--------------------------------------------------------------- As provas consistiram na justificação e discussão pública de uma dissertação intitulada
“…………………………………”, em que foi arguente principal o Doutor …………………………………….--1

---------- Em cumprimento do disposto no artigo 11.º, n.º 1 , do Regulamento da Unidade Curricular
2

Dissertação/Projeto/Estágio, foram avaliados os seguintes elementos : --------------------------------------------------------- Qualidade do trabalho escrito:……………………………………………………. --------------------------------- Apresentação Oral: …………………………………………………………..……. ------------------------------------ Pertinência e Adequação das respostas às questões colocadas pelo júri de mestrado:…………………………………………………………..……..------------------------------------- -------------------------------------- Concluídas as provas, com observância das formalidades legais previstas nos normativos
aplicáveis, foi o(a) estudante……………………….., filho de …………………… e de ………………………,
nascido a ……………., na freguesia da ………., concelho de ………, com a nacionalidade ………..
“Aprovado” com classificação final de ….. valores na Unidade Curricular Dissertação/Projeto/Estágio,
nos termos com os fundamentos supra descritos e dos documentos em anexo que, para todos os efeitos
legais, integram esta ata e se arquivam no respetivo processo. -------------------------------------------------------“Não aprovado” nos termos com os fundamentos supra descritos e dos documentos em anexo que, para
todos os efeitos legais, integram esta ata e se arquivam no respetivo processo.
--------Para

constar,

se

lavrou

a

presente

ata,

que

foi

elaborada

por

mim,

………………………………………………… (secretário) e vai ser assinada por todos os membros do júri
presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Nome legível
1
2

1) Assinatura

Adaptar consoante se trata de dissertação, projeto ou estágio.
Preenchimento obrigatório.

1) Nome legível

1) Assinatura

1) Nome legível

1) Assinatura

1) Nome legível

1) Assinatura

1) Nome legível

1) Assinatura

DECLARAÇÃO DE VOTO
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O membro do júri __________________declara que atribuiu a classificação de___

Nome legível

3

Se aplicável.

Assinatura

