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Nos termos previstos no nº 3 do artigo 110º da Lei nº 67/2007 de 10 de 

setembro, torna-se público o projeto de regulamento de estágio do curso de 

Mestrado em Design de Comunicação para o Turismo e Cultura da Escola 

Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, aprovado 

pelo Conselho Técnico Científico daquela unidade orgânica em 27 de junho de 

2018. 

Procedendo-se à sua publicação para efeitos de consulta pública no sítio 

institucional da Universidade do Algarve. 

Os interessados devem dirigir, por escrito, as suas sugestões ao Diretor da 

Escola Superior de Educação e Comunicação para o seguinte endereço de 

correio eletrónico: (indicar) no prazo de 30 dias a contar da data da publicitação 

do projeto de regulamento. 

 

 

NOTA JUSTIFICATIVA 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 99.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, cumpre 

referir que o presente regulamento visa apoiar a comissão de curso e os 

estudantes numa numa melhor organização e metodologias de trabalho 

durante a realização de um eventual estágio, em alternativa à dissertação ou 

trabalho de projeto. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente regulamento define a organização, o regime de realização e 

avaliação da Unidade Curricular de Estágio, do Curso de Mestrado em Design 

de Comunicação para o Turismo e Cultura da ESEC-UAlg, aplicando-se de 

forma supletiva as normas constantes dos Capítulos I, II e IV do Regulamento 

dos ciclos de estudos conducentes aos graus de mestre e de doutor da 



Universidade do Algarve – Regulamento n.º 646/2015, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 188 de 25 de setembro de 2015. 

O estágio está organizado de modo a proporcionar uma aprendizagem teórico-

prática, que no seu conjunto, permita, designadamente: 

 

a) Aprofundar as competências dos alunos em contexto de trabalho; 

b) Promover a eficiência profissional dos formandos, valorizando a sua 

inserção no mercado de trabalho e em projetos reais; 

c) Fomentar a interação entre o curso e as empresas ou instituições, de 

forma a possibilitar uma maior união entre os perfis dos alunos e do 

curso, com as exigências do mercado de trabalho; 

d) Fomentar a necessidade de uma constante atualização nos domínios 

da investigação e conhecimento científico. 

 

Espera-se que o aluno desenhe, execute e avalie o seu projeto de intervenção 

e se comprometa com a sua própria aprendizagem, manifestando capacidade 

de reflexão crítica indispensável ao seu futuro profissional. Espera-se por parte 

das empresas ou instituições, a colaboração no processo de 

ensino/aprendizagem, permitindo aos estagiários a participação nas atividades 

relacionadas com todos os processos e metodologias de implementação, de 

projetos ao nível do design de comunicação. 

 
1. RESULTADOS ESPERADOS DA APRENDIZAGEM 

Ao longo do estágio o aluno deverá: 

 

a) Conhecer os objetivos e dinâmica dos serviços prestados pela 

empresa/instituição; 

b) Planear, executar e avaliar projetos ao nível do design de comunicação; 

c) Estabelecer prioridades para a realização das intervenções; 

d) Aprofundar conhecimentos teóricos, para fundamentar os projetos a 

implementar; 

e) Desenvolver a comunicação e relação interpessoal entre a equipa interna 

da empresa/instituição, e os seus clientes; 

f) Refletir criticamente sobre os resultados dos projetos de intervenção ao 

nível do design de comunicação. 

 



2. CONTEXTO DO ESTÁGIO 

a) O Estágio deve ser realizado preferencialmente em contexto de 

respostas ao nível da implementação de projetos de design de 

comunicação para o Turismo e Cultura, com a duração total de 5 meses, 

num total de 700 horas, com início em janeiro e fim em maio.  

b) O horário semanal é elaborado de acordo com os serviços e respetivos 

orientadores.  

c) Qualquer alteração de horário, impedimento ou ausência devem ser 

comunicados tanto ao orientador cooperante como ao docente 

orientador. 

 

3. ORIENTAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

3.1 Responsabilidade da orientação do estágio 

A orientação do estágio é da responsabilidade do orientador (a) cooperante e 

do docente orientador (UAlg). 

 

3.2 Critérios de escolha do Orientador Cooperante 

O orientador cooperante é indicado pela empresa/instituição acolhedora do 

estagiário, seguindo os critérios: 

a) Habilitação académica específica na área do design de comunicação;  

b) Experiência profissional na direção, gestão e implementação de 

projetos ao nível do design de comunicação. 

 

3.3 Competências do Orientador Cooperante 

a) Acolher o aluno-estagiário, apresentar a empresa/instituição (recursos 

materiais e humanos), procedimentos, normas e protocolos em curso; 

b) Selecionar e adequar as melhores estratégias de supervisão/orientação 

ao aluno/estagiário; 

c) Acompanhar a prática profissional do aluno estagiário, criando 

oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento do programa 

formativo; 

Garantir a autonomização do aluno estagiário, acompanhando-o nesse 

processo; 

d) Estabelecer uma comunicação eficaz; 



e) Promover uma relação de colaboração num ambiente favorável; 

f) Avaliar o desempenho do aluno estagiário, seguindo a grelha de 

avaliação estabelecida e tecer comentários dignos de registo; 

g) Articular a sua ação pedagógica com o docente orientador (UAlg) em 

qualquer eventualidade que mereça referência. 

 

3.4 Competências do docente Orientador (UAlg) 

a) Preparar antecipadamente a receção do estudante no contexto de 

estágio; 

b) Estabelecer um plano de atividades a desenvolver em função do 

diagnóstico articulado com a empresa/instituição cooperante; 

c) Promover as condições de desenvolvimento da intervenção do aluno 

estagiário; 

d) Incentivar no aluno estagiário a atitude crítica e reflexiva, de estudo e 

de investigação promovendo a autoformação; 

e) Facilitar a integração do aluno estagiário no local de estágio; 

f) Facilitar ao aluno estagiário o acesso à informação relevante; 

g) Promover a reflexão sobre os fundamentos e a tomada de decisão 

sobre as práticas; 

h) Realizar um encontro mensal com o aluno estagiário para balanço das 

atividades e perspetivação da atividade subsequente; 

i) Participar no júri para avaliar o processo e os resultados da intervenção 

do aluno estagiário na discussão do relatório de estágio em provas 

públicas finais. 

 

4. RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

4.1 O relatório de estágio deve apresentar uma estrutura consonante com os 

seguintes requisitos: 

a) Enquadramento teórico-conceptual da prática profissional 

desenvolvida; 

b) Caracterização do ambiente da empresa/instituição onde foi realizado o 

estágio e planificação do trabalho desenvolvido; 

c) Descrição e análise do trabalho desenvolvido e dos resultados obtidos; 



d) Uma conclusão final na qual expõe e avalia criticamente as estratégias 

implementadas e apresenta uma síntese reflexiva com uma dimensão 

avaliativa relacionada com os resultados obtidos. 

 

4.2 O relatório de estágio não pode ultrapassar 60 páginas e segue nos 

restantes aspetos as normas aplicáveis constantes no Regulamento n.º 

646/2015 de 25 de setembro (Regulamento dos ciclos de estudos conducentes 

aos graus de mestre e de doutor da Universidade do Algarve). 

 

4.3 O relatório de estágio é objeto de defesa pública, perante um júri a designar 

pelo Conselho Técnico-Científico da ESEC-UAlg, sob proposta da direção do 

curso, de acordo com o artigo 24.º do Regulamento a que se refere o número 

anterior. 

 

4.4 Impossibilita a obtenção de aproveitamento no estágio a classificação 

inferior a 10 valores em cada uma das componentes de avaliação. 

 

6. AVALIAÇÃO 

A avaliação final do estágio (AFE) resulta da aplicação da fórmula: 

AFE= 40 FE + 60 RE/100, considerando as seguintes componentes: 

Avaliação final realizada pelo orientador cooperante em ficha própria (FE): 

40%; 

Avaliação do Relatório de estágio (RE) pelo júri em provas públicas: 60%. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) As dúvidas suscitadas pela aplicação do presente Regulamento, bem 

como os casos omissos são resolvidos por despacho do Reitor. 

b) O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

homologação pelo Reitor. 


