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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Agronomia 

 

Unidade Curricular:       – Estágio 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 621 ECTS: 12,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José Manuel Ferro Palma 

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) 

300                               150             150 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não Aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

O Estágio tem por objectivos o aprofundamento e a consolidação dos conhecimentos, previamente adquiridos pelo aluno ao 
longo do curso e o Relatório deve traduzir a sua capacidade para participar em tarefas de concepção, planeamento, 
implementação e execução em sistemas agrícolas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

- Serão muito diversificados, dependendo das opções dos alunos e das oportunidades de estágio que surjam. 

- O tema e o programa de Estágio devem incluir uma componente de aplicação relevante para a formação profissional do aluno. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Acompanhamento, orientação e aconselhamento dos Alunos durante a escolha do tema do relatório do trabalho de fim de 
curso, de acordo com as áreas científicas, técnico-práticas e profissionalizantes do curso constantes do plano curricular da 
Licenciatura em Agronomia. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Tutoramento. 

Pesquisa bibliográfica “b-on” e acervos bibliográficos. 

Contacto com profissionais na área em que se desenvolve o tema de estágio. 

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

Apoio e aconselhamento visando uma pesquisa direccionada em acervos bibliográficos, b-on, e-books e revistas da 
especialidade em papel ou em meio electrónico, conforme o tema escolhido, tendo em conta a empresa pública ou privada que 
colabora com o IPBeja no desenvolvimento curricular dos seus formandos, para inserção na vida activa dentro do contexto do 
trabalho visando a elaboração do plano de trabalho e discussão pública dum relatório de fim de curso, recorrendo à aplicação 
da metodologia mais adequada ao fim em vista. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação incidirá sobre um relatório final que o aluno apresentará na forma escrita e oral. A prova de avaliação final do 
Estágio é uma prova oral, pública, realizada perante um Júri, que inclui uma exposição inicial feita pelo aluno, seguida da 
análise e discussão do Relatório apresentado. 
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BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Como se trata de uma unidade curricular de Estagio, a bibliografia será específica para cada aluno de acordo com o tema de 
estágio, e escolhida debaixo da supervisão e aconselhamento dos orientadores. 
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