Regulamento da Unidade Curricular de Projecto Integrado em
Empresa da Licenciatura em Design Industrial

Candidatura à unidade curricular Projecto Integrado em Empresa
De acordo com a proposta de adequação ao processo de Bolonha da
Licenciatura em Design Industrial, aprovada pelo Conselho Científico da
ESAD.CR e pelo Ministério da Educação, os alunos que se inscrevam em
Projecto Integrado em Empresa deverão apresentar uma proposta a ser
avaliada científica e pedagogicamente pela Comissão Científico-Pedagógica do
Curso em Design Industrial.
Desta proposta deverão constar os seguintes elementos:
1) Identificação da entidade de acolhimento e contacto do responsável pela
orientação do aluno dentro instituição de acolhimento.
2) Portfólio de produtos concebidos pela instituição de acolhimento nos
últimos 3 anos.
3) Currículo profissional do responsável pela orientação do aluno na
instituição de acolhimento, que deverá ter experiência profissional
relevante no desenvolvimento de projectos na área do Design de
Produto.
4) Plano de trabalho a ser realizado pelo aluno.
As propostas poderão ser aprovadas ou rejeitadas pela CCP do curso, não
existindo recurso para a apreciação pela CCP. Os alunos cuja proposta de
trabalho se considere rejeitada, deverão inscrever-se em Projecto Final e
realizar os 12 créditos de Unidades Curriculares de Opção Livre.
Critérios para a avaliação das propostas:
1) A instituição de acolhimento apresenta, nos últimos 3 anos, trabalho
relevante no âmbito do Design de Produto.
2) A empresa de acolhimento tem uma estrutura interna de
desenvolvimento de projectos com pelo menos um Designer Licenciado
em Design Industrial/Produto/Equipamento com experiência profissional
de pelo menos três anos que se responsabilize enquanto orientador do
aluno.
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3) O plano de trabalho é adequado às capacidades do aluno e proporciona
uma experiência formativa apropriada a 24 créditos (648 horas de
trabalho).
a. O aluno irá desenvolver ou participar activamente em equipas de
desenvolvimento de projectos de design de produtos.
b. O aluno terá acesso a possibilidades de aprendizagem
multidisciplinar no âmbito do campo profissional em que está
inserido.
A aceitação da proposta de trabalho obriga ao cumprimento dos três critérios
enunciados acima, bastando o não cumprimento de um deles para que esta
seja rejeitada.

Calendário:
As propostas deverão ser entregues para avaliação até 15/01.
O resultado da avaliação realizada pela Comissão Científico-Pedagógica do
Curso em Design Industrial será comunicada até 30/01/2018.
Os alunos não aceites deverão reinscrever-se no ramo de Projecto Final.

Avaliação Final da unidade curricular Projecto Integrado em Empresa
A Comissão Científico-Pedagógica do Curso em Design Industrial avaliará
qualitativamente os elementos apresentados.
A disciplina de Projecto Integrado em Empresa tem 24 ects correspondentes a
648 horas de trabalho na empresa de acolhimento e tem a duração do segundo
semestre.
No final do semestre o aluno deverá entregar ao professor orientador (afecto à
escola) um relatório sobre o trabalho desenvolvido na instituição de
acolhimento, e uma ficha com a classificação atribuída pelo orientador da
empresa.
A nota final resulta da média entre a nota atribuída pelo orientador na empresa
ao trabalho feito na instituição de acolhimento e a nota dada pelo professor
orientador na escola ao relatório entregue.
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