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Escola Superior de Educação  
Descritor de Unidade Curricular	
 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Audiovisual e Multimédia 

 

Unidade Curricular: 901033 – Estágio 
Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 213 ECTS: 23 
 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Teresa Saruga Barradas Casteleiro Penacho 
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) 

575                               225             350 
 
Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1. consolidar conhecimentos especializados no domínio dos processos e das técnicas de criação e produção  audiovisual e 
multimédia. 

2. aplicar os conhecimentos avançados na produção e mediatização de conteúdos em contexto de trabalho; 

3. consolidar aptidões de utilização de equipamentos e tecnologias, de acordo com aspetos técnicos, criativos associados a 
processos de trabalho. 

4. consolidar competências organizacionais e de análise de dados e informações necessárias à resolução de problemas, 
planeamento e organização das diferentes fases da produção em contexto de trabalho. 

5. desenvolver competências interpessoais, profissionais e de caracter metodológico, adequadas ao mercado de trabalho e ao 
trabalho em equipa. 

6. Valorizar as competências comunicacionais e o portfólio como instrumentos estruturantes para atuação no setor das 
indústrias culturais e criativas. 

7. Valorizar aspectos éticos e deontológicos associados ao respeito pela autoria. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Gestão de informação e conteúdos 

2. Planeamento de projetos de trabalho 

3. Processos de trabalho no domínio da pré-produção, produção e pós-produção audiovisual e multimédia 

4. Métodos organizacionais e colaborativos 

5. Estratégias de comunicação e trabalho em rede 

6. Portfólio artístico como instrumento de comunicação e intervenção no setor do audiovisual e multimédia 

7. Ética e deontologia profissional no setor criativo  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos previstos para a unidade curricular Estágio justificam-se pela relação com os seguintes objetivos 
de ensino aprendizagem. 

 - Conteúdo programático "1" correlaciona-se com os objetivos "1", "5" e "6". 
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 - Conteúdo programático "2" correlaciona-se com os objetivos "1", "4" e "5". 

 - Conteúdo programático "3" correlaciona-se com os objetivos "1", "2", "3" e "4". 

 - Conteúdo programático "4" correlaciona-se com os objetivos "2", "3", "4" e "5". 

 - Conteúdo programático "5" correlaciona-se com os objetivos "4", "5" e "6". 

 - Conteúdo programático "6" correlaciona-se com os objetivos "6". 

 - Conteúdo programático "7" correlaciona-se com os objetivos "7". 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

São metodologias de ensino aplicadas à unidade curricular: 

1. Integração em contexto real de trabalho numa das empresas parceiras do desenvolvimento do ciclo de estudos. 

2. Implementação na empresa de uma proposta de inovação e criatividade, desenvolvida na UC com a mesma designação; 

3. Acompanhamento tutorial por parte do orientador interno e mentoria por parte do orientador externo da entidade de 
acolhimento. 

4. Enriquecimento do portfólio artístico com os resultados alcançados durante o Estágio. 

5. Realização de um relatório de Estágio com objectivos refexivos sobre os processos e os métodos de trabalho. 

A avaliação final resultará: i) da avaliação contínua do desempenho ponderada com apresentação pública do Estágio (60%); do 
relatório do estágio (25%); porfólio artístico (15%). 

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

De acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação com os objectivos de aprendizagem: 

- Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "1", "2", "3", "4", "5", "6" e "7". 

- Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "4" e "5". 

- Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "4", "5", "6" e "7". 

- Metodologia de ensino "4" correlaciona-se com os objetivos "6". 

- Metodologia de ensino "5" correlaciona-se com os objetivos "1", "3", "4", "5" e "7".   

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação final resultará: i) da avaliação contínua do desempenho ponderada com apresentação pública do Estágio (60%); do 
relatório do estágio (25%); porfólio artístico (15%). 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Deitmer, L.; Hauschildt, U.; Rauner, F.; Zelloth, H. (2013). The Architecture of Innovative Apprenticeship. Bremen: Springer. 

Jenkins, H.; Ford, S.; Green, J. (2013). Spreadable Media: Creating Meaning and Value in a Networked Culture. New York: New 
York University Press 

Berkun, S. (2008). Making Things Happen: Mastering Project Management (Theory in Practice). London, Uk: O'Reilly Media, Inc.  

Project Management Institute (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Newtown 
Square: Project Management Institute  

 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2019/2020 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 10/2018 
 


