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Caraterização da Unidade Curricular / Characterisation of the Curricular Unit
[3182185] Estágio
[3182185] Work Placement

Plano / Plan:

Licenciatura em Marketing V3

Curso / Course:

Licenciatura em Marketing
Marketing

Grau / Diploma:

Licenciado

Departamento / Department:

Departamento de Gestão

Unidade Orgânica / Organic Unit:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

Área Científica / Scientific Area:

Marketing, Opção Livre
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Designação da Unidade Curricular / Curricular Unit:

3

Ano Curricular / Curricular Year:

o

Período / Term:

eit

ECTS:

ef

Horas de Trabalho / Work Hours:

ra

Horas de Contacto/Contact Hours:

0000:00

13, 4
0000:00 ; 0344:30

(TC) Trabalho de Campo/Fieldwork:

0000:00

(TP)
0000:00
Teórico-Práticas/Theoretical-Practical:

(OT) Orientação Tutorial/Tutorial
Orientation:

0000:00 ;
0019:30

(P) Práticas/Practical:

0000:00

(E) Estágio/Internship:

0000:00

(PL) Práticas Laboratoriais/Pratical
Labs:

0000:00

(O) Outras/Others:

0000:00

(S) Seminário/Seminar:

0000:00
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(T) Teóricas/Theoretical:

S2

Docente Responsável / Responsible Teaching
[3203] Suzanne Fonseca Amaro

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU - FICHA ECTS(2021-22)

1/5

FICHA ECTS
Estágio
2021-22

Docentes que lecionam / Teaching staff

vá
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[3156] MARIA ISABEL DIAS RODRIGUES
[3203] SUZANNE FONSECA AMARO

lid

o

[3273] CLARINDA SERDEIRA DA COSTA ALMEIDA

pa

[3335] BRUNO EMANUEL MORGADO FERREIRA

ra
eit

ef

Objetivos de Aprendizagem

o

O objetivo principal do estágio é permitir relacionar e integrar as diversas competências adquiridas na
Licenciatura em Marketing e aplicá-las na resolução de problemas e situações específicas, demonstrando
autonomia e dinâmica de trabalho individual e em equipa, assim como a capacidade continuada de adquirir
novas competências.
São ainda objetivos desta unidade curricular:
- Ensaiar práticas ajustadas às necessidades do mercado de trabalho.
- Avaliar o interesse e perfil do estagiário para o exercício de uma profissão de Marketing e a sua
disponibilidade para a execução de tarefas diferenciadas, consoante os setores em causa.
- Permitir ao aluno afirmar-se como pessoa, cidadão e futuro profissional do setor, avaliando a sua
capacidade de adaptação a novas situações.
- Reforçar o relacionamento da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV), através do
Curso de Licenciatura em Marketing, com as instituições e empresas da região.
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Learning Outcomes of the Curricular Unit
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The main objectives of the internships are to:
- Relate and integrate the various skills acquired and apply them to solve problems and situations,
demonstrate autonomy and dynamics of individual and team work and demonstrate continued ability to
acquire new skills.
Other objectives:
- Rehearse practices tailored to the needs of the labor market.
- Assess the interest and profile of the trainee to practice a marketing profession and their willingness to
perform different tasks depending on the sectors concerned.
- Allow students to assert themselves as a person, citizen and professional future of the sector, assessing
their ability to adapt to new situations.
- Strengthen the relationship of the School of Management and Technology of Viseu, through the Marketing
Course, with institutions and companies in the region.
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Conteudos Programáticos (Lim:1000)

In

Syllabus (Lim:1000)
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A unidade curricular Estágio, dada a sua especificidade, não tem conteúdos programáticos pré-definidos à
semelhança das outras unidades curriculares. Os conteúdos a considerar pelo docente supervisor do estágio
são definidos de acordo com as especificidades e necessidade da situação de estágio de cada estudante.
No final do ciclo de estudos, é implementado um mecanismo de aplicação das competências adquiridas, em
ambiente real de trabalho, em especial as competências específicas de um profissional de Marketing, com
caráter prático, que favoreçam a sua integração no mercado de trabalho. Existem um Regulamento de
Estágio (anexo a este programa) e um Protocolo de Estágio.

Given the different nature of the internship, it does not have a syllabus like in other courses.
There are Rules of Internship and an Internship Protocol.
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Metodologias de Ensino (Avaliação incluída; Lim:1000)
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Dada a natureza integradora e transversal, a avaliação a esta unidade curricular processa-se por intermédio
de apresentação, discussão e defesa de um relatório perante um júri, constituído para o efeito, e do trabalho
desenvolvido na instituição de estágio. O Júri de Estágio é composto por um dos elementos da equipa
docente da unidade curricular de Estágio, que presidirá, pelo orientador de estágio indicado pela ESTGV e
pelo orientador de estágio indicado pela entidade de acolhimento.
Para obter aprovação a esta unidade curricular, para além da realização do estágio na entidade de
acolhimento pelo período mínimo definido, o aluno tem de elaborar um Relatório Final de Estágio e fazer
uma apresentação do seu Estágio. O júri reunirá imediatamente após a sessão de apresentação e discussão
do relatório de estágio com vista à atribuição da respetiva classificação, a qual se traduz numa classificação
quantitativa, de 0 a 20 valores, expressa num valor inteiro.

o

pa

ra

eit

ef
o

Teaching Methodologies (Including evaluation; Lim:1000)

de

Given the nature of integrative and cross-sectional, assessment at this curricular unit presents distinct
formats and carried out through presentation, discussion and defense of a report to a jury, made up for that
purpose, and the work of the institution of probation. Internees must write a written report about their intership
and make a presentation about their intership to a jury. Grades are given on a scale to 1 to 20 and our
decided by the jury, based on the student's intership and report.
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Bibliografia de Consulta (Lim:1000)

Dada a natureza da unidade curricualr, não é utilizada nenhuma bibliografia específica. O aluno faz a sua
própria pesquisa bibliográfica e os oreintadores poderão recomendar bibliografia. É também uma ocasião
para rever muita da bibliografia utilizada ao longo do curso e que possa ser relevante para o trabalho
desenvolvido na instituição de acolhimento e/ou para o relatório de estágio.

Bibliography (Lim:1000)
There is no specific recommended Bibliography for this course, given the nature of the curricular unit.
Students must do their own research, although Bibliography can also be recommended by the supervisors
according to the internship.It is also the opportunity to review notes taken in class in the previous years that
can be useful for the internship and the final report.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU - FICHA ECTS(2021-22)

4/5

FICHA ECTS
Estágio
2021-22

Observações
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Nada a assinlar.
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Nothing to add.
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Observações complementares
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