
Página 1 de 2 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Gestão de Empresas 

 

Unidade Curricular: 915231; 999431 – Estágio ou Projeto 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 345 ECTS: 18 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Sónia Duarte Vieira  

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) 

450                               225             225 

 

Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

a) Reforçar as qualificações dos alunos como futuros gestores de organizações de diferente natureza 

b) Aprofundar conhecimentos e competências teórico-práticas nas diversas áreas da gestão através da aplicação prática dos 
conhecimentos adquiridos ao longo da formação académica 

c) Facilitar a inserção profissional do futuro licenciado em Gestão de Empresas no mercado de trabalho 

d) Ensaiar práticas ajustadas às necessidades do mercado de trabalho e empregar ferramentas técnicas de suporte às tarefas 
de gestão 

e) Avaliar o interesse e perfil do aluno para o exercício de uma profissão em gestão de empresas, e a sua disponibilidade para a 
execução de tarefas diferenciadas, consoante os setores em causa (Gestão Geral, Contabilidade, Finanças, Recursos 

Humanos, Produção, Marketing, etc) 

f) Permitir ao aluno afirmar-se como pessoa, cidadão e futuro profissional, avaliando a sua capacidade de adaptação a novas 
situações 

g) Desenvolver competências de comunicação/interação em ambientes laborais 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Os objetivos do estágio serão definidos consoante a natureza e orgânica da Empresa/Instituição para a qual o aluno irá 
estagiar, de acordo com o programa de estágio definido para cada aluno antes do seu início. O aluno pode optar por realizar um 
estágio ao abrigo do protocolo com a OCC, com a duração de 6 meses e neste caso, o plano de estágio e os objetivos 

específicos são definidos de acordo com o art.º 9.º do Reg. de Inscrição, Estágio e Exame Profissionais da OCC 

No caso do estágio, os conteúdos definidos no plano estão relacionados com as áreas científicas do curso. Pretende-se que o 
aluno desempenhe funções de gestão ou de apoio à gestão de elevado nível, que não se circunscrevam à mera execução de 
atividades rotineiras. O plano deve permitir ao aluno conhecer a organização de forma abrangente 

O projeto corresponde ao estudo de um caso relacionado com práticas profissionais no âmbito da gestão, sem que o aluno 
esteja em contexto real de trabalho, ou a uma análise teórica na área. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Com os conteúdos programáticos propostos será possível atingir os objetivos de aprendizagem. No caso do estágio, pretende-

se fazer a ligação entre os conteúdos teóricos e a prática em contexto real de trabalho, permitindo ao aluno obter uma 
experiência profissional relevante facilitadora da sua futura inserção profissional. No caso do projeto, permitirá aprofundar 
conhecimentos numa área específica da gestão. 
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O estágio é realizado em contexto real de trabalho, com uma duração entre 3 e 6 meses, sendo o aluno acompanhado pelo 

Orientador Interno (nomeado pela Escola) e pelo Orientador Externo, que acompanha o aluno no local de trabalho. 

 

Os alunos devem preferencialmente realizar um estágio curricular. Quando tal não for possível, poderão realizar um projeto. No 
caso do projeto, o trabalho é acompanhado pelo Orientador Interno, com a realização de reuniões periódicas que permitam 

aferir e acompanhar a evolução dos trabalhos. 

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

Dados os objetivos da Unidade Curricular, são realizadas periodicamente reuniões de acompanhamento do trabalho entre o 
aluno e o Orientador. Estas reuniões permitirão o esclarecimento de dúvidas sobre todo o trabalho que vai sendo desenvolvido.  

A elaboração do relatório final de estágio/projeto e a sua posterior apresentação e avaliação por um júri especialista na área irá 
permitir analisar se os objetivos / competências da unidade curricular foram ou não atingidos (as). 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

No final do período de estágio, o aluno deve elaborar um relatório final que evidencia as atividades desenvolvidas. No caso do 

projeto, o produto final também se consubstancia num relatório escrito. Estes relatórios são alvo de avaliação por um júri 
nomeado para o efeito. A classificação final da unidade curricular será dada no momento da apresentação e discussão do 
relatório e será expressa em Ata e em termos quantitativos numa escala de 0 a 20 valores. Considerando-se o aluno aprovado 
na unidade curricular de estágio/projeto com a nota mínima de 10 valores (ver art.º 36 e seguintes do Regulamento de Estágios  

e Projetos do curso de Gestão de Empresas). 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

As referências bibliográficas dependerão da área onde o aluno realizar o estágio/ projeto. A título indicativo: 

Brandon-Jones, A., Slack, N. & Johnston, R. (2016), Operations Management, 8th edition, Prentice Hall/Financial Times. 

Câmara, P.B.; Guerra, P.B. & Rodrigues, J.V. (2013). Humanator XXI: recursos humanos e sucesso empresarial, 6ª Edição. 
Lisboa, D. Quixote 

Fernandes, C.; Peguinho, C.;  Vieira, E.; Neiva, J. (2016), Análise Financeira - Teoria e Prática, 4ª Edição. Edições Sílabo. 

Ferreira, D.; Caldeira, C.; Asseiceiro, J; Vieira, J. & Vicente, C. (2014). Contabilidade de Gestão – Estratégia de Custos e de 
Resultados. Rei dos Livros. 

Kaizeler, C. & Cascais, D. & Farinha, J. P. (2017) - SNC - Todas as Normas em Casos Práticos. Objetiva. 

Lendrevie J., et al (2015). Mercator da Língua Portuguesa – Teoria e prática do marketing. 16ªEd.. Coleção Gestão & Inovação. 

D. Quixote, Lisboa. 

Lourenço, I. & Morais, A. & Lopes, A. (2015). Fundamentos de Contabilidade Financeira. Sílabo. 
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