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1. OBJETIVOS 

A unidade curricular de Estágio visa contribuir para a formação dos estudantes ao nível das 

operações nas diversas organizações do setor da Hotelaria e do alojamento turístico. 

A nível desta unidade curricular de estágio lI, os objetivos centram-se no desenvolvimento 

de competências técnicas e transversais que decorrem da prática de atividades, tarefas e 

ações de suporte numa área do departamento de alojamentos, em empresas hoteleiras ou 

de alojamento turístico. 

Neste sentido ser-lhes-á transmitida a importância e sensibilizada a consciência para o ciclo 

operacional do departamento, bem como o conhecimento sobre as diversas técnicas 

utilizadas e procedimentos executados. 

Paralelamente à atualização dinâmica dos saberes teóricos e práticos adquiridos ao longo 

do ano letivo, esta unidade curricular visa potenciar a criação e desenvolvimento de hábitos 

de trabalho, cumprimento de responsabilidade laborais, trabalho em equipa e o sentido de 

responsabilidade necessário para atuar no mercado de trabalho. 

Para tal, o estágio será realizado através da Integração numa organização cuja atividade 

principal é o alojamento turístico ou a hotelaria, de natureza pública ou privada, 

proporcionando, também, ao estudante o contacto com a realidade profissional deste setor 

económico. 
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2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – PLANO DE ESTÁGIO 
 

O plano de estágio prevê a integração em empresas de hotelaria e alojamento turístico, 

especialmente no departamento de alojamentos. 

Tal como referido anteriormente, sendo o objetivo geral e os objetivos específicos desta 

unidade curricular, tomar conhecimento e desenvolver competências nas áreas de 

alojamentos e executar tarefas de operação na área das reservas, receção, portaria, 

andares, lavandaria e/ou congéneres, prevê-se que as atividades a desenvolver sejam as 

seguintes: 

i. Execução de tarefas de preparação de reservas; 

ii. Execução de tarefas check-in e check-out; 

iii. Execução de tarefas de informação e atendimento pessoal, virtual e telefónico; 

iv. Execução de tarefas de organização e serviço de andares (quartos, lavandaria e 
rouparia); 

v. Apoio às diversas operações necessárias de portaria e bagagens; 

vi. Outras que se julguem oportunas. 

Qualquer outro plano a ser desenvolvido será objeto de apreciação casuística.  

2.1 PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS 
 

Para apolo à integração e colocação numa organização, sugere-se que o estudante faça a 

sua opção de entre a bolsa de oferta, nacional e Internacional, organizada e regulada pelo 

GESP/ESTH - Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais da ESTH/IPG. 

Paralelamente, poderá o estudante realizar a sua proposta de organização acolhedora e do 

respetivo plano a desenvolver, tendo nesses casos que haver articulação e acordo dos 

mesmos por parte da Direção de Curso e do GESP/ESTH. 

Assim, os estudantes admitidos a estágio reforçarão os conhecimentos adquiridos em todas 

as unidades curriculares já concretizadas no seu percurso e em particular as de caráter 

técnico, laboratorial da área de Hotelaria. 
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Paralelamente, desenvolverão competências transversais e reforçarão os seus 

conhecimentos, atitudes e habilidades, entre outras que são ministradas em todas as 

unidades do plano de estudos e das diferentes áreas científicas. 

O estágio visa, também, valorizar especialmente uma formação vocacionada para o 

exercício de uma atividade de caráter profissional, na qual é dada particular importância ao 

"saber-ser" e "saber-estar", para além do " saber-fazer".  

3. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

Toda a bibliografia das unidades curriculares do plano de estudos que possam ajudar na 

integração do estudante na organização e que dentro desta, facilitem a concretização do 

seu plano de estágio. 

Sugere-se, ainda, a consulta ao seguinte: 

1. Manuais de procedimentos disponíveis na organização acolhedora; 

2. Manual de normas de elaboração de trabalhos científicos e relatórios da 
ESTH/IPG; 

3. Normas, regulamentos, recursos bibliográficos disponíveis na organização 
acolhedora; 

4. Regulamento de estágios do IPG; 

5. Outros que se julgue oportuno. 

 

4. REGRAS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação são os descritos no Regulamento de Estágios do IPG e na adenda 

respetiva, relativa aos cursos de licenciatura ministrados na ESTH/IPG. 

A avaliação prevê, para além da concretização do plano de estágio e respetiva avaliação do 

orientador da empresa ou organização, a realização de um relatório de estágio. Este será 

avaliado pelo docente supervisor da ESTH/IPG, pessoa que agregará toda a informação e 

refletirá a avaliação ponderadamente, nas grelhas previstas no regulamento de estágios. 

O resultado da avaliação será expresso numa escala de 0 a 20 valores. 


