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Objetivos

A formação em contexto de trabalho, concretizada através de um estágio, tem por objetivo fundamental a aplicação
dos conhecimentos e saberes adquiridos, ao longo do ciclo de estudos, no âmbito das componentes de formação
geral, científica e de formação técnica. Pretende-se, assim, que os alunos reforcem tais conhecimentos, aptidões e
atitudes, através da realização, sob orientação, de atividades práticas do perfil profissional, utilizando para o efeito
as técnicas e instrumentos necessários.

Resultados da Aprendizagem
Em termos gerais, a formação em contexto de trabalho, visa a assegurar:
- Competências organizacionais;
- Capacidade de resolução de problemas em ambiente real de trabalho;
- Aplicação combinada de competências especificas adquiridas ao longo ciclo de estudos.

Conteúdos Programáticos

Tendo em vista a concretização dos objetivos inerentes à realização da componente de formação em contexto de
trabalho, deve o aluno, sob orientação, assegurar a realização de atividades que se enquadrem nos objetivos
específicos do seu ciclo de estudos durante o período de estágio.
Em função do estágio desenvolvido, incluindo:
1 - Integração na equipa de trabalho;
2 - Tarefas desempenhadas;
3 - Competências aplicadas e competências adquiridas;
4 - Apreciação sobre a entidade de acolhimento;

5 - Autoavaliação da sua prestação profissional.
Bibliografia Recomendada

Bibliografia dependente da área específica de cada estágio e curso.
Recursos didáticos disponíveis nas empresas.
Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar para esta
unidade curricular, bem como as competências a adquirir pelos estudantes. Para um melhor entendimento das
temáticas abordadas ao longo do curso as atividades serão realizadas atividades em cooperação com a entidade
acolhedora, através da celebração de protocolos de colaboração com as empresas. Os alunos serão também
acompanhados individualmente por um docente durante o desenvolvimento do estágio e por um supervisor na
entidade acolhedora.
Métodos de Avaliação

A avaliação será realizada de acordo com o Regulamento de Estágios e Projetos da Escola Técnica Superior
Profissional. Em suma, a avaliação do estágio é realizada através de provas públicas, com os seguintes
parâmetros:
a) Avaliação técnica com a ponderação de 30 %, a atribuir pelo supervisor de estágio;
b) Relatório de estágio com a ponderação de 15 %, a atribuir pelo orientador de estágio;
c) Dossier de estágio com a ponderação de 10 %, a atribuir pelo orientador de estágio.
d) Defesa pública do relatório de estágio com a ponderação de 45 %, a atribuir pelo júri composto pelo diretor de
curso, orientador e supervisor de estágio.

