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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 

Ano 3 Trimestre 2 Área CNAEF: 345 ECTS: 18 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Clara Pereira Pires  

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 Unidade Curricular de Estágio ou Projecto corresponde ao exercício de práticas profissionais no âmbito da gestão, num 
contexto real de trabalho. Permite ao aluno aplicar, na prática, os conhecimentos teóricos adquiridos, bem como, aperfeiçoar as 
suas competências socioprofissionais, dotando-o com uma formação específica com vista a complementar a formação 
académica e a facilitar a sua inserção no mercado de trabalho.Visa: Permitir ao aluno desenvolver capacidades de resolução de 
problemas; Permitir ao aluno o desenvolvimento de capacidades e competências ao nível da motivação, liderança e de 
comunicação necessárias ao trabalho em equipas multidisciplinares; Dotar o aluno de capacidade para a tomada de decisões e 
resolução d 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Os objectivos específicos do estágio serão definidos consoante a natureza e a orgânica da Empresa/Instituição para a qual o 
aluno irá estagiar, de acordo com o estagiário e  o orientador interno e constarão do programa de estágio a definir para cada 
aluno. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A Unidade Curricular de Estágio ou Projecto corresponde ao exercício de práticas profissionais no âmbito da gestão, num 
contexto real de trabalho. O aluno poderá obter: 
 -Conhecimento sobre a profissão 
- Conhecimento básico sobre gestão 
 -Capacidade para aplicar conhecimentos. 
 -Capacidade de aprender 
 -Capacidade de análise e síntese 
 -Capacidade de pesquisa  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O Funcionamento da Unidade Curricular de Estágio ou Projecto, do Curso de Gestão de Empresas, encontra-se regulamentado, 
nos termos do artigo nº 23 do Regulamento Escolar Interno dos Cursos de 1º Ciclo do Instituto Politécnico de Beja. A 
metodologia de trabalho e as funções durante o estágio são definidas num programa de estágio. É elaborado um protocolo 
antes do início do estágio entre o aluno, a entidade acolhedora de estágio e o Instituto Politécnico. O Supervisor na Instituição 
guia e dá apoio ao estudante ao longo de seu período de formação. 

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

As metodologias de ensino são consistentes com os objectivos da unidade curricular. Os alunos são encorajados a aplicar as 
competências adquiridas e ganhar experiência profissional e uma compreensão adequada de gestão organizacional num 
contexto real 
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MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 O aluno é avaliado da forma seguinte: através da elaboração de um relatório de estágio onde descreve as actividades 
realizadas e o seu contributo próprio para a realização das diversas actividades que lhe foram atribuídas. O relatório será 
apresentado, discutido e avaliado por um júri, nomeado para o efeito. Para aprovação, é necessário que a entidade receptora 
do estágio preencha uma grelha, onde classifica o desempenho do estagiário. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Depende da área em que o estágio é realizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2019/2020 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2011-04-13 


