Esclarecimentos
Estágios das Licenciaturas 2017/2018
O aluno tem de realizar as seguintes ações até 15 de fevereiro:
☒ Inscrever-se na UC Estágio da respetiva licenciatura no Moodle (o Coordenador de Curso deverá
fornecer a password);
☒ Encontrar um Orientador Interno (professor da ESAE que aceite orientar o estágio do aluno);
☒ Escolher o tipo/tema/local de estágio; em conjunto com o Orientador Interno, e consoante o estágio
pretendido, identificar um Orientador Externo ou Coorientador, se necessário e adequado;
☒ Caso parte ou a totalidade do estágio se realize numa entidade de acolhimento, preencher e obter a
assinatura do protocolo individual de estágio;
☒ Preencher corretamente a proposta de estágio, e obter a(s) assinatura(s) do(s) orientador(es);
☒ Entregar nos Serviços Académicos a proposta de estágio e o protocolo individual de estágio, quando
aplicável;

NOTA IMPORTANTE: Os alunos que se inscreveram no ano letivo anterior mas não concluíram
o estágio, são obrigados a entregar novamente a proposta de estágio dentro do prazo previsto!


Caso já tenham realizado o estágio, e lhes falte apenas submeter o relatório, deverão indicar no boletim
da proposta a menção a que se trata de uma REINSCRIÇÃO;



Caso vão realizar um novo estágio, deverão preencher a proposta normalmente; neste caso, e se o
estágio envolver um período de permanência numa entidade de acolhimento, deverão também entregar
um novo protocolo individual de estágio.

Data de início e duração do estágio:
☒ Os estágios, independentemente da modalidade, só podem ter início a partir do dia 1 de março (a
Comissão de Estágios tem até ao dia 28 de fevereiro para se pronunciar sobre as propostas
apresentadas);
☒ A duração mínima do estágio é de 16 semanas, desde o início do estágio até à submissão da versão
final do relatório nos serviços académicos; assim, por exemplo, se a data de início do estágio for dia 1
de março, a data do final de estágio nunca poderá ser anterior a 13 de junho!
☒ No caso dos estágios do tipo I – Acompanhamento de processo, o período mínimo de permanência
na entidade de acolhimento é de 12 semanas; assim, por exemplo, se a data de início do estágio (na
entidade de acolhimento) for dia 1 de março, a data do período de permanência na entidade nunca
poderá ser anterior a 16 de maio!
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Entrega do relatório:
É obrigatória a submissão na plataforma Moodle da versão para revisão pelo Orientador dentro
do prazo previsto para cada época de avaliação:
Submissão no Moodle
Época

da versão para
correção

Entrega da versão
final (em papel) nos

Apresentação e

Serviços

discussão do relatório

Académicos

NORMAL

10/07/2018

31/07/2018

De 1 a 21/09/2018

DE RECURSO

31/08/2018

21/09/2018

De 24/09 a 26/10/2018

ESTATUTOS ESPECIAIS (TE)

01/10/2018

19/19/2018

22/10 a 09/11/2018

Os ficheiros a submeter no Moodle deverão ter no máximo 1 Mb. Isto poderá implicar que as
versões submetidas não tenham inseridas todas as imagens, ou as tenham em versões de baixa
qualidade.

Sobre o relatório:
☒ Deve ser utilizado o template disponibilizado no Moodle, e respeitado o modelo previsto de acordo com
a tipologia do estágio;
☒ Na capa do relatório não deverão ser introduzidas fotos ou quaisquer outras alterações ao modelo;
☒ A citação de fontes bibliográficas e a indicação da lista de referências consultadas deverão ser feitas de
acordo com as normas APA. Aconselha-se a consulta do manual, produzido pela Universidade de
Aveiro, e disponível on line em: https://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/ReadObject.aspx?obj=36608
☒ Na redação do relatório, o aluno deve consultar o Orientador sempre que lhe surjam dúvidas sobre o
modelo proposto; ainda assim, deverá também ler atentamente o template, uma vez que são dadas no
mesmo muitas informações importantes;

Finalmente, aconselha-se o aluno a ler o capítulo 13 das Normas Regulamentares das
Licenciaturas da ESAE, disponíveis em: http://www.esaelvas.pt/media/filer_public/c5/ea/c5ea7913dccf-4013-80de-793c0c4eea64/normas_regulamentares_lic.pdf, onde constam informações diversas
sobre a avaliação dos estágios, direitos e deveres dos alunos estagiários, objetivos das diferentes
tipologias de estágio, etc.

Elvas, 9 de janeiro de 2018

Pela Comissão de Estágios da ESAE,

(Rute Guedes dos Santos, Prof.ª Adjunta)
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