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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Aplicar e consolidar conhecimentos adquiridos nas várias áreas científicas do curso;
2. Demonstrar capacidade para resolver problemas e tomar decisões em ambiente empresarial;
3. Desenvolver e consolidar capacidades de auto aprendizagem e de trabalho em equipas multidisciplinares;
4. Desempenhar com empenho e responsabilidade as funções atribuídas;
5. Reportar de forma precisa e rigorosa todas as atividades desenvolvidas.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Demonstrar conhecimentos na área de gestão de operações e logística.

Conteúdo da unidade curricular
O estágio finaliza o programa de estudos contribuindo para a formação do estudante em ambiente empresarial.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Estágio em ambiente empresarial
- Integração do estudante numa empresa mediante um protocolo de formação.
2. É assinado um protocolo de formação que inclui o plano de formação para o estudante.

Bibliografia recomendada
As referências bibliográficas serão ajustadas a cada estágio em particular.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Realização de um estágio (não remunerado) em ambiente empresarial. Cada estudante terá um orientador académico e um supervisor na empresa. O orientador
terá a tarefa de aconselhar e acompanhar o estudante na execução das tarefas incluídas no plano de formação.

Alternativas de avaliação
- Avaliação final - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Relatório e Guiões - 40% (Classificação atribuída pelo orientador da empresa/instituição.)
- Relatório e Guiões - 40% (Classificação atribuída pelo orientador da ESTiG com base nos relatórios de atividades elaborados.)
- Discussão de Trabalhos - 20% (Apresentação/discussão relatório final de estágio.)
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