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

Plano / Plan:

Licenciatura em Gestão de Empresas V4
(Pós-Laboral)

Curso / Course:

Licenciatura em Gestão de Empresas (Pós-Laboral)
Business Management (evening course)

Grau / Diploma:

Licenciado

Departamento / Department:

Departamento de Gestão

Unidade Orgânica / Organic Unit:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
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Designação da Unidade Curricular / Curricular
Unit:

Ciências Empresariais

Área Científica / Scientific Area:

3

o

Ano Curricular / Curricular Year:

eit

Período / Term:

ef

ECTS:

Horas de Contacto/Contact Hours:

20
0530:00

(TC) Trabalho de Campo/Fieldwork:

0000:00

(TP)
Teórico-Práticas/Theoretical-Practical:

0000:00

(OT) Orientação Tutorial/Tutorial
Orientation:

0026:00

(P) Práticas/Practical:

0000:00

(E) Estágio/Internship:

0000:00

(O) Outras/Others:

0000:00

pa

0000:00

lid
o

(T) Teóricas/Theoretical:

ra

Horas de Trabalho / Work Hours:

S2

vá

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

In

(S) Seminário/Seminar:

Docente Responsável / Responsible Teaching
[3192] Rogerio Paulo Garcia Santos Portas Matias
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Docentes que lecionam / Teaching staff

vá
In

[3028] ANTONIO MARIO DA SILVA RODRIGUES
[3065] ELIZABETH FERREIRA DA SILVA MATOS
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o

[3192] ROGERIO PAULO GARCIA SANTOS PORTAS MATIAS

pa

[3329] PEDRO MANUEL NOGUEIRA REIS

ra
eit

ef

Objetivos de Aprendizagem

o

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 desta unidade curricular 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 Gestão de Empresas 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 e a sua disponibilidade para a
execução de tarefas diferenciadas, consoante as áreas em causa;
- Fomentar no aluno a sua capacidade de adaptação a novas situações;
- Reforçar o relacionamento da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu com diversas empresas e
instituições.
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Learning Outcomes of the Curricular Unit
This unit intends to provide students a contact with real life situations through the interaction between
academic training and skills needs of companies / institutions. Its generic goal is the development of
"know-how" and learning in the workplace. Specific objectives are as follows:
- Application of theoretical and practical knowledge acquired during classes;
- Maximize the probability of integration in the company after the internship;
- Rehearse practices tailored to the needs of the labor market;
- Assess the interest and profile of the trainee;
- Encourage students in their ability to adapt to new situations;
- Strengthen the relationship between the School and companies / institutions.
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Conteudos Programáticos (Lim:1000)
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Experiência profissional em ambiente real.

fic

Syllabus (Lim:1000)

de
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Metodologias de Ensino (Avaliação incluída; Lim:1000)

rti

Professional training in real world.
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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" é o escolhido.
Para obter aprovação a esta unidade curricular o aluno terá de:
1) Elaborar um Relatório de Estágio;
2) Apresentar e discutir o Relatório de Estágio perante um Júri composto pelo responsável pela unidade
curricular "Estágio", que presidirá, pelo orientador de estágio indicado pela Escola e pelo orientador de
estágio indicado pela empresa.
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Após esta apresentação e discussão o Júri reúne e delibera acerca da classificação final do aluno, levando
em consideração as seguintes três vertentes: forma como decorreu o estágio, relatório (documento
produzido) e apresentação/discussão do mesmo. A classificação final é uma média ponderada, em que a
classificação atribuída pelo orientador da empresa tem um peso de 40%, a do orientador da Escola, 30% e a
do coordenador dos estágios, 30%.

Teaching Methodologies (Including evaluation; Lim:1000)
As the learning objective of this unit is to complement the student's academic training in real world activities,
the practical method or "learning by doing" is the chosen one.
The student must:
1) Write a report of his internship;
2) Present and discuss his report before a jury composed by the Internship Coordinator, who will preside, the
adviser appointed by the school and the internship advisor appointed by the company.
Evaluation: weighted average,as follows: compnay advisor: 40%; school advisor: 30%; internship coordinator:
30%.
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Bibliografia de Consulta (Lim:1000)

Bibliography (Lim:1000)
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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.
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There's no specific bibliography. Student does, himself, his own research including, of course, many sources
that he used during his studies.
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«Observações»

ef

Observações
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Observations
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«Observations»
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Observações complementares
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