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

Plano / Plan:

Licenciatura em Turismo V3

Curso / Course:

Licenciatura em Turismo
Tourism

Grau / Diploma:

Licenciado

Departamento / Department:

Departamento de Gestão

Unidade Orgânica / Organic Unit:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

Área Científica / Scientific Area:

Turismo

de

ce

rti

fic

aç

ão

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:

12
0318:00

0000:00

(TC) Trabalho de Campo/Fieldwork:

0000:00

(TP)
Teórico-Práticas/Theoretical-Practical:

0000:00

(OT) Orientação Tutorial/Tutorial
Orientation:

0019:30

(P) Práticas/Practical:

0000:00

(E) Estágio/Internship:

0000:00

(O) Outras/Others:

0000:00

lid
o

pa

(T) Teóricas/Theoretical:

S2

(PL) Práticas Laboratoriais/Pratical Labs: 0000:00
0000:00

In

vá

(S) Seminário/Seminar:

Docente Responsável / Responsible Teaching
[3056] Cristina Maria De Jesus Barroco Novais
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Docentes que lecionam / Teaching staff

vá
In

[3056] CRISTINA MARIA DE JESUS BARROCO NOVAIS
[3099] JOAO PEDRO SARAIVA CABRAL COSTA

lid
o

[3104] Joaquim Gonçalves Antunes

pa

[3157] MARIA JOSE LISBOA ANTUNES

ra

[3233] MARIA DE LURDES CORREIA MARTINS

ef

[3295] PAULA FREITAS REBELO DA FONSECA

ce

[3369] ANA SOFIA CARREIRA DUQUE

de

[3366] Fátima Susana Mota Roboredo Amante

o

eit

[3273] CLARINDA SERDEIRA DA COSTA ALMEIDA

fic

rti

[303897] Maria Lúcia de Jesus Pato

ão
aç

Objetivos de Aprendizagem

Pretende-se com esta unidade curricular possibilitar aos alunos uma ligação à vida ativa, através da
interação entre a formação académica e as necessidades de competências das empresas / instituições. É
objetivo genérico o desenvolvimento do ¿saber fazer¿ e aprendizagem em contexto de trabalho. São
objetivos específicos os seguintes:
- Aplicação de conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao longo da formação académica;
- Facilitar a inserção profissional do futuro licenciado em Turismo no mercado de trabalho;
- Ensaiar práticas ajustadas às necessidades do mercado de trabalho;
- Avaliar o interesse e perfil do estagiário para o exercício de uma profissão em Turismo e a sua
disponibilidade para a execução de tarefas diferenciadas, consoante as áreas em causa;
- Reforçar o relacionamento da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, através do Curso de
Turismo, com diversas empresas e instituições.?
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Learning Outcomes of the Curricular Unit

de

ce

rti

fic

aç

ão

The main aim of this curricular unit is to integrate employability skills into the curriculum, applying theoretical
knowledge in practice.
The main objectives are the following:
- Application of theoretical and practical knowledge acquired through academic training;
- Facilitate the integration of students with the Tourism degree in the labor market;
- Rehearse practices tailored to the needs of the labor market;
- Assess the interest and profile of the trainee to practice a profession in Tourism and their willingness to
perform different tasks depending on the areas concerned;
- Allow the student to assert himself as a person,a citizen and as a future Tourism professional , assessing
their ability to adapt to new situations.

eit

o

Conteudos Programáticos (Lim:1000)

pa

ra

ef

Esta unidade curricular de síntese permite a implementação de mecanismos de aplicação das competências
adquiridas, em ambiente real de trabalho, em especial as competências específicas de um profissional de
Turismo, com caráter prático que favoreçam a sua integração no mercado de trabalho.

lid
o

Syllabus (Lim:1000)

In

vá

At the end of the study cycle, a mechanism for applying the acquired skills in real working environment will be
implemented, in particular the specific skills of a tourism professional, with a practical nature that promotes
their integration into the labor market. There are existing Rules of Internship and an Internship Protocol.
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Metodologias de Ensino (Avaliação incluída; Lim:1000)

lid

vá
In

METODOLOGIAS DE ENSINO:
Como o objetivo de aprendizagem da unidade curricular é complementar a formação académica do aluno
em ambiente de trabalho, o método prático ou "aprender fazendo" será o escolhido.
Será designado um professor orientador da ESTGV e um orientador da entidade de acolhimento, que farão o
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário.
O número máximo de estágios a garantir aos alunos é fixado anualmente pela Direção do Departamento de
Gestão.

o

pa

ra

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Dada a natureza integradora e transversal, a avaliação a esta unidade curricular apresenta formatos
distintos, processando-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

eit

ef

Teaching Methodologies (Including evaluation; Lim:1000)

de

TEACHING METHODOLOGIES:
Since the main aim is to apply theoretical knowledge in practice, the methodology consists in learn by doing.

ce

fic

rti

ASSESSMENT RULES:
Given the nature of integrative and cross-sectional, assessment in this curricular unit presents distinct
formats and will be carried out through presentations, discussion and defense of a report to a jury, made up
for that purpose, and also an evaluation of the students work conducted in placement.

ão
aç

Bibliografia de Consulta (Lim:1000)

Não é utilizada nenhuma bibliografia específica. O aluno faz a sua própria pesquisa bibliográfica. 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)
No specific bibliography is used. The student does his own research. It is also an occasion to review much of
the bibliography used throughout the bachelor and that may be relevant to the work developed at the host
institution and / or to the internship report.
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Observações
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«Observações»

rti

Observations

de

ce

«Observations»

In

vá
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Observações complementares
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