
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO FINAL 

   

  

REGRAS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO FINAL  

De acordo com o Regulamento de Avaliação e Certificação da Pós-Graduação as regras para o 
Trabalho Final são as seguintes:  

• Para além da avaliação específica a cada unidade curricular, os alunos serão avaliados 
através de um trabalho final individual, a realizar ao longo do curso, com 
acompanhamento tutorial por parte da equipa docente. 

• O trabalho final deverá integrar conhecimentos de várias unidades curriculares e não 
apenas de uma só. 

• Os trabalhos finais serão objecto de apresentação e defesa pública perante um júri 
constituído pela equipa docente e por outras entidades que a equipa possa considerar 
relevantes para o efeito. 

• A atribuição das classificações aos trabalhos finais será feita pelo colectivo da equipa 
docente. 

• A classificação final será constituída pelos seguintes elementos: 

• média das classificações específicas das unidades curriculares ponderada pelas respectivas 
unidades de crédito (ECTS); 

• classificação do trabalho final. 

• As ponderações da média das classificações específicas das unidades curriculares e do 
trabalho final serão respectivamente de 60% e de 40%. 

   

OBJECTOS POSSÍVEIS PARA O TRABALHO FINAL  

O trabalho final poderá ter um dos seguintes objectos:  

• Uma organização (ou projecto) de economia social onde o aluno trabalha, onde trabalhou, 
ou com a(o) qual possa ter facilidade de contacto; 

• Uma organização (ou projecto) de economia social que ainda não existe, mas que o aluno 
queira delinear de uma forma que a(o) torne capaz de ser implementada(o) de forma 
sustentável. 

O objecto do trabalho final não tem que se focar só numa organização, ou projecto. Pode, também, 
incidir sobre mais de que uma organização, ou projecto, por exemplo, sobre parcerias, ou redes de 
organizações ou de projectos.  

   

RECOMENDAÇÕES SOBRE A NATUREZA DO CONTEÚDO DO TRABALHO FINAL  

1. Quer tenha como objecto uma organização ou projecto já existente, quer tenha como objecto uma 
organização ou projecto a criar, o conteúdo do trabalho final deve ser sempre orientado no sentido, 
de partindo da identificação de um problema, estudar uma resposta sustentável a esse problema.  

Um problema é algo que se enuncia através de uma frase que termina num ponto de interrogação:  

• Por que é que na organização XYZ acontece a situação xyz? O que fazer para que assim 
não seja? 

• Por que é na zona XYZ acontece a situação xyz? Será que a criação de uma organização 

  



ABC pode contribuir para resolver essa situação? 

2. Ainda sobre o conteúdo do trabalho final, a razão essencial do requisito de que ele deve integrar 
conhecimentos de várias unidades curriculares tem que ver com o facto de que a contrubuição para 
a resolução de umproblema numa organização e na sociedade em geral não poderá vir só de uma 
disciplina. A natureza multidimensional dos problemas sociais e organizacionais obriga a 
intervenções integradas. Isto deverá estar bem reflectido no conteúdo do trabalho final não como 
colagem de conhecimentos oriundos de várias unidades curriculares, mas como utilização adequada 
e bem articulada desses e doutros conhecimentos.  

Dito isto, não é preciso que, de uma forma forçada, apareçam no trabalho conhecimentos de todas 
as unidades curriculares. Deverá caber ao aluno seleccionar quais as que poderão ser mais 
adequadas para o seu trabalho.  

3. O trabalho final deve ser um produto orientado para a acção que tenha sido objecto de alguma 
forma de validação ex ante da sua exequibilidade e sustentabilidade. Isto quer dizer que deverá 
constar ao longo do trabalho evidência que permita fundamentar que o que está a ser estudado como 
resposta ao problema inicialmente identificado como ponto de partida do trabalho pode ser 
realizado e ser sustentável.  

   

FORMATAÇAO DO TRABALHO FINAL  

No trabalho final interessa essencialmente o seu conteúdo, embora se recomende também cuidado 
na sua forma: correcção ortográfica e gramatical, apresentação gráfica e extensão.  

Quanto a este último aspecto não se estipula um limite rígido em termos de número de caracteres e 
de páginas, mas é desejável que este não se afaste muito das 20 em tamanho A4, com letra de 
tamanho 12 e espaçamento simples, não incluindo anexos que possam ser relevantes para 
fundamentar o trabalho.  

Será distribuído um template para a formatação do texto final.  
	  


