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

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Relacionar e integrar as diversas áreas e ferramentas da gestão de marketing;
2. Aplicar os conhecimentos obtidos ao longo da licenciatura na resolução de problemas e situações específicas;
3. Demonstrar capacidade e dinâmica de trabalho individual e em equipa;
4. Demonstrar autonomia na resolução de problemas;
5. Demonstrar capacidade continuada de adquirir novos conhecimentos para auxílio à resolução de problemas específicos e/ou situações concretas.

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

Conteúdo da unidade curricular
Os conteúdos programáticos da unidade curricular (Estágio ou Projeto) têm como objetivo a aplicação (em contexto real de trabalho ou simulado), 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 de cada estágio curricular ou projeto.

Bibliografia recomendada
1. EsACT-IPB. (2012). Guia de Implementação do Relatório de Projeto/Estágio - Instruções para Autores. Mirandela: EsACT-IPB.
2. EsACT-IPB. (2012). Regulamento da unidade curricular de Projeto/Estágio das Licenciaturas. Mirandela: EsACT-IPB.
3. Sousa, M. J. , & Baptista, C. (2011). Como Fazer Investigação, Dissertações, Teses e Relatórios – Segundo Bolonha. Paxtor. ISBN: 9789896930011.
4. Bibliografia específica da área de investigação e estágio, a definir pelo orientador e/ou supervisor.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Em regime tutorial o(s) orientador(es) deverá(ão) acompanhar o aluno na execução de todo o trabalho desenvolvido através da obtenção de informações periódicas
referentes às atividades desenvolvidas. Promovendo a capacidade de pesquisa e investigação e a aplicação dos conhecimentos adquiridos, deverá(ão), ainda,
acompanhar o aluno em todas as fases de elaboração do relatório final.

Alternativas de avaliação
- De acordo com o Regulamento de Projeto/Estágio - (Ordinário, Trabalhador) (Final)

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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