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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Turismo 

 

Unidade Curricular: 925436  - Prática Profissional II 

Ano 2 Semestre 2 Área CNAEF: 812 ECTS: 6 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Isabel Barros Pimentel Rodrigues  
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150       75                                     75 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Aquisição de competências:(i) de pensamento reflexivo e global sobre a sociedade atual, temáticas e desafios que marcam o 
presente e futuro, o comportamento do ser humano e como este contexto influencia o comportamento de um profissional de 
turismo (global skills/SABER-SER);(ii) aquisição de competências comportamentais (SABER-ESTAR),através da formação e 
sensibilização do aluno para a capacidade de relacionamento com o Outro, aceitação das diferenças culturais e capacidade de 
tolerância e flexibilidade, observar contextos variados em turismo e comportamentos (do profissional ou visitante) como forma 
de aprendizagem contínua;(iii) aquisição de competências técnicas (SABER-FAZER) nas áreas de atendimento, acolhimento, 
relação com o cliente, condução de grupos, operações técnicas como secretariado e credenciação, check in/out, como atender 
o visitante/cliente num Posto de Turismo ou Agência de Viagens, etc;(iv) alargar perspetivas, visões e pensamento do aluno 
com temas da atualidade.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

As atividades propostas incidem no conceito e metodologia Learning Labs (Laboratórios de Aprendizagem), em que os alunos 
adquirem competências em contexto de observação, reflexão e experimentação, baseadas em metodologias pedagógicas de 
ensino ativo experiencial (experiential-based learning), participativas e reflexivas, que integram cinco áreas teórico-operacionais 
temáticas: 1. Seminários & Talks (S&T); 2. Workshops (sempre com componente prática) (WK); 3. Apoio a Congressos e 
Eventos realizados no IPBeja e na região (ACE); 4. Saídas de Campo para Observação Participante e não-Participante de 
contextos reais de trabalho (SCO); 5. Visualização de Documentários/videografia com reflexão e discussão (VD). Alguns destes 
Learning Labs têm como objetivo contribuir para a aquisição de competências em contexto real de trabalho (como por exemplo, 
na participação/Apoio Congressos e Eventos da região), num princípio de valorização e construção do curriculum vitae dos 
alunos ao longo do curso. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

(1) Pensamento reflexivo e global sobre a sociedade actual (global skills/saber-Ser), explorando o discernimento, sensibilidade e 
espírito de curiosidade do aluno sobre o mundo atual e o setor do turismo. Este objetivo será atingido, sobretudo, através da 
leccionação de Seminários e Talks, Workshops e Visualização de Documentários sobre várias temáticas; (2) Aquisição de 
competências comportamentais (saber-estar) atingido, sobretudo, através de Workshops (ex: atendimento e 
Comunicação/Gestão de Emoções) e Saídas de Campo de Observação Participante e Não-Participante de contextos reais de 
trabalho (ex: acompanhamento de visitas guiadas, percursos pedestres, atendimento no Posto de Turismo, alojamento, etc); (3) 
aquisição de competências técnicas trabalhadas, sobretudo, através das saídas de campo já referidas e apoio a congressos e 
eventos no IPBeja e região (neste caso, competências em contexto real de trabalho).    

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Uso, sobretudo, do método de ensino experiencial (experience-based learning). A metodologia de Learning Labs visa 
proporcionar um espaço de aprendizagem em (i) em contexto real de trabalho, onde os alunos são chamados a desempenhar 
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funções (como é exemplo, as funções de hospedeiros de eventos e congressos), onde adquirem e exercitam competências de 
relações interpessoais, de atendimento e acolhimento, de gestão de situações de stress e de mudanças de última hora, de 
acompanhamento de decisões de carácter mais organizacional e estratégico, devidamente enquadrados na cultura e práticas 
organizacionais do contexto respectivo; (ii) em contexto ou modo de “laboratório de aprendizagem”, através de atividades que 
envolvem observação, pensamento reflexivo, experimentação e até mesmo produção numa dada área de estudo ou trabalho e, 
por vezes, até mesmo a prática de determinado procedimento ou técnica. Procura-se, sobretudo apostar em métodos diferentes 
dos "tradicionais" (ex: Photovoice).     

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

As metodologias de ensino visam diversificar as estratégias em termos pedagógicos e aliar a teoria à prática. É estimulada a 
participação dos alunos, individualmente ou em grupo, ao longo de todo o semestre, com a proposta de pequenos exercícios, 
de modo a fomentar a sua iniciativa e acompanhamento contínuo dos Learning Labs, assim como colocá-los face a desafios 
práticos que estimulem a sua proatividade. Uma vez que a unidade curricular se baseia em vários Learning Labs, com várias 
tipologias e incidindo em várias temáticas, a avaliação principal assenta na realização de um Portfolio, como elemento que 
permite a identificação da qualidade do ensino-aprendizagem mediante a avaliação do desempenho do aluno (e também do 
próprio docente), compreendendo uma compilação e reflexão sobre todos os elementos referentes à aprendizagem do aluno 
durante a realização da unidade curricular. O seu objetivo é ajudar o aluno a desenvolver a capacidade de avaliar o seu próprio 
trabalho e desempenho, articulando-se com a trajetória do seu desenvolvimento profissional (mas também pessoal e até social 
com os colegas), além de criar oportunidade para a documentação e registo de forma sistemática (mas com liberdade de 
definição da estrutura) e reflexiva sobre todo o trabalho do aluno realizado, nesta unidade curricular, ao longo de todo o 
semestre. Através deste documento individualizado e único (que resulta da experiência de cada um nos vários Learning Labs), 
o docente enceta uma relação de proximidade com cada aluno, de forma individualizada, com vista a dar liberdade, autonomia e 
criatividade para cada um desenvolver e conduzir o seu próprio Portfólio, em função do seu contacto com a unidade curricular. 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

De acordo com o Regulamento Escolar Interno dos Cursos de 1º Ciclo do Instituto Politécnico de Beja a avaliação da UC 
disciplina será feita no regime de avaliação contínua, com base na realização de um Portfólio e sua discussão oral. As 
vantagens do Portfólio como elemento de avaliação dada a natureza e especificidade desta unidade curricular são: (1) Reflete 
uma estratégia de pesquisa do aluno sobre assuntos do seu interesse e a sua aprendizagem sobre os mesmos; (2) Cria uma 
oportunidade para o aluno refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem e discuti-lo com o docente ao longo das aulas, 
desencadeando (por vezes) uma mudança na própria unidade curricular com sugestões de melhoria; (3) Cria uma oportunidade 
contínua para o docente compreender e propor processos de aprendizagem mais dinâmicas e mais direcionados para a 
realidade do mercado de trabalho; (4) Constitui a oportunidade para o aluno explicar a natureza e percurso do trabalho que 
realizou ao longo do semestre.      
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