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Curso Mestrado em Conservação e Reabilitação do Edificado 

   

Área Científica Conservação e Reabilitação 

   

Créditos ECTS 30 Código da Un. Curricular EPD Ano 2 Semestre 1 Tipo Obrigatória 

   

Precedências  

   

 Horas de contacto: 

   

 Aulas teóricas  Aulas Teórico-Práticas  Aulas Práticas e Laboratoriais   

   

 Orientação tutorial  Estágio  Seminário   

   

 Trabalho de campo  Outra  Trabalho Autónomo 
(calculado com base nos créditos ECTS) 810  

   
   

Responsável Maria Eugénia de Jesus Santos Categoria Professor Adjunto 

   

Professores 

Intervirão na UC, através da orientação ou coorientação de trabalhos, os docentes 
afetos às áreas temáticas escolhidas pelos estudantes. Todos os trabalhos terão 
obrigatoriamente um orientador ou coorientador Doutorado ou Especialista docente  
da ESTBarreiro/IPS. 

Categoria  

   

Objetivos de 
Aprendizagem 

Na UC Estágio/ Projeto/ Dissertação, o estudante pode optar por desenvolver um trabalho de estágio profissional, um projeto de investigação ou uma dissertação científica 
convencional. Em qualquer das modalidades, deverá apresentar um trabalho original, desenvolvido especificamente para esta UC, onde apresente o trabalho desenvolvido. São 
objetivos desta unidade curricular: - Adquirir competências ao nível dos métodos de investigação nas áreas da conservação e reabilitação do edificado, dando particular atenção 
à sustentabilidade e eficiência energética; - Adquirir capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações 
de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos; - Ser capaz de 
comunicar as suas conclusões, os conhecimentos e os raciocínios a elas subjacentes, de uma forma clara e sem ambiguidades. 

   

Conteúdos 
Programáticos 

O programa é definido de acordo com o orientador e tipo de tema a ser desenvolvido. O tema do trabalho a desenvolver e, consequentemente, o programa a realizar é escolhido 
pelo estudante de entre a lista proposta pela Comissão Científica de Mestrado ou por proposta por si apresentada e aceite por um Docente Orientador. O estudante deverá 
elaborar a proposta de plano de dissertação, em conjunto com o Orientador, onde são definidos os objetivos, as tarefas e o plano de trabalhos para o semestre. Esta proposta é 
aprovada pelo Conselho Técnico-Científico, após ouvida a Comissão Científica de Mestrado. 

 

   

Metodologias 
de Ensino 

Esta unidade curricular decorrerá durante o último ano letivo, 3º semestre, com 30 ECTS. Durante o semestre, após escolha do tema e entrega do plano de trabalhos, o estudante 
desenvolverá o trabalho de Estágio/projeto/dissertação, sob orientação do orientador e coorientador (sempre que aplicável) com vista à conclusão do mesmo e sua apresentação 
em provas públicas. O resultado do trabalho desenvolvido por cada estudante é apresentado como a versão provisória da dissertação que será avaliado publicamente perante 
um júri. A classificação final é calculada pela média aritmética das classificações atribuídas pelos vários elementos do júri. 

   

Avaliação O resultado do trabalho desenvolvido por cada estudante é apresentado como a versão provisória da dissertação que será avaliado publicamente perante um júri. A classificação 
final é calculada pela média aritmética das classificações atribuídas pelos vários elementos do júri. 
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Demonstração 
da coerência 

dos conteúdos 
programáticos 

com os 
objetivos da 

unidade 
curricular 

Os conteúdos programáticos visam complementar a formação adquirida no curso de especialização. Existe, durante o semestre, um acompanhamento personalizado dos 
estudantes pelo Orientador e Coorientadores, caso existam, a quem compete supervisionar o progresso do estudante e orientar de forma a concretizar os objetivos fixados. Com 
o desenvolvimento da dissertação, o estudante terá que realizar investigação, com aprofundamento das competências e saberes profissionais, sempre que existentes, 
incentivando-se a inovação. A elaboração do documento final implica a interligação dos vários conhecimentos, desenvolvimento de soluções ou apresentação de reflexões 
relevantes, com resumo das conclusões obtidas. 

   

Demonstração 
da coerência 

das 
metodologias 

de ensino com 
os objetivos de 
aprendizagem 

da unidade 
curricular 

No início do semestre, o estudante deverá elaborar uma proposta de plano de dissertação, em conjunto com o Orientador, após escolhido o tema de entre a lista proposta pela 
Comissão Científica do Mestrado. A dissertação será obrigatoriamente orientada ou coorientada por um doutor ou especialista. Na orientação terá que participar um docente da 
Instituição, podendo ainda participar personalidades de mérito reconhecido pela Comissão Científica do Mestrado. O Conselho Técnico-Científico da ESTBarreiro/IPS, sob 
proposta da Comissão Científica do Mestrado, nomeará um júri para a discussão pública. A classificação final é obtida pela avaliação conjunta dos seguintes itens: 
- qualidade e rigor dos documentos que constituem o trabalho, 
- apresentação escrita e oral do trabalho, 
- abordagem técnico-científica do tema em estudo, 
- segurança na exposição, 
- argumentação do mestrando às questões colocadas pelo júri. 
Durante o desenvolvimento da dissertação, pretende-se que os estudantes realizem as seguintes tarefas: - Pesquisa bibliográfica; Realização do programa de trabalhos 
estabelecido (que, por exemplo, pode incluir ensaios laboratoriais, e/ou ensaios de campo); 
- Análise e discussão dos resultados obtidos. Reflexão sobre os mesmos e apresentação de sugestões para continuar e/ou complementar os trabalhos; 
- Preparação de documentos escritos, com incentivo na publicação de artigos científicos. 
 
Esta unidade curricular finaliza o percurso académico dos estudantes no ciclo de estudos, pretendendo-se que os futuros profissionais estejam aptos a resolver desafios e 
problemas de forma estruturada, rigorosa e a abordar, de forma multidisciplinar, problemas relacionados com a conservação, reabilitação e eficiência energética dos edifícios, 
enquadrando-os nos respetivos contextos técnico- científicos, económico, social e ambiental. Deve ser ainda referido que a unidade curricular de Estágio/ Projeto/ Dissertação 
possui um caráter particular comparativamente com as demais UC’s deste curso, uma vez que a sua discussão em provas públicas constitui obrigatoriamente o ato académico 
final em termos de conclusão das unidades curriculares do ciclo de estudos. 

   

Bibliografia A definir, de acordo com o tema.. 

   

Observações  

 


