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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Mostrar capacidade para selecionar, recolher e interpretar informação relevante com vista à resolução de problemas práticos.
2. Manifestar capacidade de adequação das formas de comunicação perante públicos diversificados.
3. Elaborar propostas de actividades e relatórios em projectos de ilustração e arte gráfica.
4. Aplicar diferentes métodos de recolha de dados para avaliar as ações desenvolvidas.
5. Tirar conclusões a partir dos dados recolhidos, por forma a adaptar os projetos à realidade em que se inserem.
6. Mostrar capacidade para se adequar aos contextos profissionais e ao trabalho em equipa.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Nenhum pré-requisito necessário.

Conteúdo da unidade curricular
1. Elaboração dos projetos de estágio. 2. Desenvolvimento dos projetos de trabalho. 3. Elaboração dos relatórios de estágio.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Elaboração dos projetos de estágio.
- Argumentos para o desenvolvimento de actividades de Ilustração e Arte Gráfica.
- Pesquisa bibliográfica específica.
- Identificação e descrição das atividades e dos resultados esperados.
2. Desenvolvimento dos projetos de trabalho.
- Integração dos estagiários no contexto de estágio e nas rotinas da instituição de acolhimento.
- Recolha de informação complementar.
- Realização das atividades práticas constantes dos projetos individuais.
3. Elaboração dos relatórios de estágio.
- Estrutura dos relatórios e índices.
- Apresentação das atividades, dos elementos produzidos e dos resultados extraídos.
- Elaboração de reflexões, de conclusões e de recomendações.
- Normas de apresentação.

Bibliografia recomendada
1. Azevedo, M. (2011). Teses, Relatórios e Trabalhos Escolares (8ª Edição). Lisboa, Universidade Católica Editora.
2. Pereira, A. & Poupa, C. (2015). Como Apresentar em Público Teses, Relatórios e Comunicações (2ª Edição). Lisboa: Edições Sílabo.
3. Pereira, A. & Poupa, C. (2016). Como Escrever uma Tese, Monografia ou Livro Científico Usando o Word (6. ª Edição). Lisboa: Edições Sílabo.
4. Sousa, M. & Baptista, C. (2011): Como fazer investigação, dissertações, teses e relatórios segundo Bolonha. Lisboa: Pactor.

Métodos de ensino e de aprendizagem
1. Dependentes da missão e conteúdos funcionais da instituição/organização de acolhimento.

Alternativas de avaliação
- AVALIAÇÃO FINAL - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Relatório e Guiões - 20% (Relatório de estágio.)
- Apresentações - 10% (Apresentação pública e discussão do trabalho desenvolvido.)
- Projetos - 70% (Projectos de ilustração e artes gráficas e outro trabalho realizado no local de estágio.)
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Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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