Unidade Curricular Opção I - Estágio
Licenciatura em

Gestão e Administração Pública

Ano Letivo

2020/2021

Tipo

Semestral
486

Horas totais de trabalho

Área Científica

Administração Pública

Escola

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo

Ano Curricular

3

Nível

1-3

Semestre

2

Código

9165-315-3202-01-20

Horas de Contacto

-

T

TP

-

PL

-

TC

18.0

Créditos ECTS

-

S

-

E

360

OT

20

O

-

T - Ensino Teórico; TP - Teórico Prático; PL - Prático e Laboratorial; TC - Trabalho de Campo; S - Seminário; E - Estágio; OT - Orientação Tutórica; O - Outra

Nome(s) do(s) docente(s)

Claudia Cristina Silva Costa

Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Aplicar, em contexto real de trabalho, as competências e capacidades adquiridas nas principais áreas científicas do curso, nomeadamente Administração Pública,
Contabilidade e Economia e Gestão.

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não aplicável.

Conteúdo da unidade curricular
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de estágio têm como objetivo a aplicação, em contexto real de trabalho, dos conhecimentos e das competências
teórico-práticas adquiridas no âmbito das unidades curriculares do ciclo de estudos, facilitando a inserção dos alunos na atividade profissional.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
- Específico a cada estágio curricular.

Bibliografia recomendada
A indicar pelo(s) orientador(es) e/ou supervisor em função do estágio curricular.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Em regime tutorial o(s) orientador(es) deverá(ão) acompanhar o estagiário na execução de todo o trabalho desenvolvido ao longo do estágio, através da obtenção
de informações periódicas referentes às atividades desenvolvidas. Deverá(ão), ainda, acompanhar o estagiário em todas as fases de elaboração do relatório final de
estágio.

Alternativas de avaliação
- De acordo com o Regulamento da unidade curricular - (Ordinário, Trabalhador) (Final)

Língua em que é ministrada
1. Português
2. Inglês

Validação Eletrónica
Claudia Cristina Silva Costa

Claudia Cristina Silva Costa

Catarina Alexandra Alves Fernandes

Luisa Margarida Barata Lopes

23-10-2020

23-10-2020

23-10-2020

25-10-2020
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