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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Tecnologias Bioanaliticas 

 

Unidade Curricular: 15737 - Estágio 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 524 ECTS: 16,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Cristina Dinis Vicente Pardal  

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

400                               200             200 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Integrar equipas onde possa planear e executar tarefas e ações, em contexto de trabalho, no âmbito das ciências bioanalíticas.  

Analisar, em contexto de trabalho, a adequação, eficácia e eficiência das metodologias de análise utilizadas, bem como propor 
possíveis correções a implementar;  

Elaborar relatórios baseados nas análises laboratoriais desenvolvidas, analisar os resultados obtidos, a qualidade das amostras 
segundo legislação em vigor, e delinear medidas corretivas nos processos adequadas a cada situação 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Acompanhamento de atividades e processos que se realizem numa instituição pública ou privada, no âmbito das ciências 
bioanalíticas, de modo a permitir um contacto direto do aluno com a realidade profissional, confrontando-o com a aplicação dos 
conhecimentos adquiridos ao longo do curso.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Na medida em que o objetivo desta unidade é que os alunos tenham um contacto direto do aluno com a realidade profissional, a 
unidade contempla a estadia dos alunos numa instituição externa durante um período de 8 semanas. Atendendo a que esta 
unidade tem também como objetivo promover o desenvolvimento de competências relativas à organização e estruturação de 
documentos, como relatórios, a unidade contempla a elaboração e apresentação de um relatório de estágio. 

O aluno deve desenvolver um plano de trabalho, previamente acordado entre o orientador da ESAB e a entidade onde realiza o 
estágio, de acordo com o Regulamento de estágio da ESAB. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Acompanhamento de uma atividade profissional por parte do estudante. Pesquisa de literatura e de informação on-line relativa à 
área temática do estágio. Acompanhamento tutorial do estudante por parte de um docente, especialista na área de atividade 
profissional onde o estudante efetua o estágio. Após a realização do estágio o aluno deverá elaborar um Relatório, integrando 
os conhecimentos adquiridos e usando uma abordagem de crítica fundamentada sobre as atividades desenvolvidas ou 
observadas durante o estágio. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A integração dos alunos numa instituição externa, durante um período de 8 semanas, permitir-lhes-á desenvolver trabalho em 
tempo integral, adquirindo competências definidas nos objetivos, bem como utilizar competências adquiridas ao longo do ciclo 
de estudos e desenvolver competências de integração e relação social e, ainda, desenvolver contactos profissionais para futura 
integração no mercado de emprego ou do desenvolvimento de projetos próprios. 
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MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação: Relatório de Estágio, o qual será apresentado e discutido perante um Júri de Avaliação.  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Específica da área onde o estudante efetua o estágio, a recomendar pelo(s) Orientador(es) ou a pesquisar pelo estudante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2017/2018 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2016-07-27 


