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Curso  Turismo e Lazer Ano letivo 2020/21 

Unidade Curricular Estágio ECTS 15 

Regime Obrigatório 

Ano 3º Semestre 2º sem Horas de trabalho globais 

Docente (s) Fernando Florim De Lemos Total 405 Contacto 405 

Coordenador Gonçalo Poeta Fernandes 

 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A realização do Estágio no 3º ano do plano de estudos da Licenciatura em Turismo e Lazer, 

através da sua integração numa organização relacionada com a atividade turística e/ou de 

lazer, de natureza pública ou privada, pretende proporcionar ao discente um contacto eficaz 

e ativo com a realidade prática dos vários sectores empresarias e públicos e, desse modo, 

possibilitar a aplicação e a atualização dinâmica dos saberes teóricos e práticos adquiridos 

nas restantes unidades curriculares do plano de estudos, com a superior finalidade de 

consolidar as suas competências profissionais. Parte-se do pressuposto que a adequação 

da organização do ciclo de estudos do curso de Turismo e Lazer ao Processo de Bolonha 

privilegia a valorização do enfoque da aprendizagem de competências pelo aluno, com vista 

à empregabilidade dos graduados pelo primeiro ciclo de estudos do ensino superior. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

O Estágio enquadra-se nos termos definidos no Regulamento de Estágios do IPG e tem a 

duração prevista na criação do curso, proporcionando ao estudante a aprendizagem de 

competências profissionais num contexto real de trabalho e o desenvolvimento dos 

conhecimentos técnicos e científicos adquiridos ao longo do curso. Pretende-se, também, 

aferir da sua capacidade para a realização de novas tarefas, próprias da sua atividade 

técnica, profissional e científica numa área dos diversos setores da indústria turística ou na 

administração pública, desde o nível local ao nacional. O estágio pode decorrer num período 

correspondente ao início do segundo semestre do 3º ano do Curso e até ao final do ano 

letivo respetivo. A sua duração mínima é de três meses, podendo prolongar-se por mútuo 

acordo entre a empresa/organismo e a ESTH. 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

A natureza do Estágio referida nos conteúdos tem em vista a realização desta UC com base 

no rigoroso cumprimento do plano de trabalho definido com o orientador na ESTH e sob a 

sua mestria, bem como com o tutor na organização turística de acolhimento. Pretende-se 

assim dotar o estudante de conhecimentos, capacidades e competências no domínio técnico 

e científico das áreas profissionais dos setores turísticos, de acordo com orientação do 

processo através do GESP e em coordenação com a Direção do Curso. Obtida a 

confirmação da aceitação do estágio pela ESTH, o docente orientador, o tutor da instituição 

e o aluno procedem à definição do plano de estágio. Para tal o estudante deve dirigir-se ao 

GESP para iniciar o processo de admissão a estágio curricular. 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Obrigatórios: 

Regulamento de Estágios do IPG e da licenciatura em Turismo e Lazer. 

 

Recomendados: 

Ceia, C. (2008), Normas para apresentação de trabalhos científicos, 7ª edição. Lisboa: 
Presença. 

Lousã, M., Cabral, A., Duarte, J. (2018) Como fazer trabalhos académicos: Guia prático para 
elaborar projetos, relatórios, teses, dissertações, artigos e muito mais. Porto Editora.   

Veal, A. J. (2011), Research Methods for Leisure and Tourism: a Practical Guide, 4ª Edition, 
London: Pearson Professional Limited. 
 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A realização de Estágio é orientada por um professor da ESTH e acompanhado na 

organização de acolhimento por um tutor, conforme compromisso assumido no plano de 

estágio. Os trabalhos desenvolvidos e os documentos escritos deverão cumprir as regras 

científicas inerentes aos trabalhos de investigação e à produção de relatórios de estágio, 

pretendendo-se, fundamentalmente, que o estudante identifique, problematize e apresente 

propostas de solução para necessidades e problemas concretos de organizações, empresas 

e territórios turístico. O estágio curricular deve, sempre que possível, ser acompanhado por 

um docente da Unidade Técnico-científica (UTC) mais diretamente relacionada com o curso 
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ou por docentes cuja área científica garanta alguma afinidade entre a formação do docente 

e a área do estágio. A Instituição de Acolhimento deve designar um Tutor para 

acompanhamento efetivo do estágio curricular, com experiência relevante na área ou afim e, 

preferencialmente, com formação superior. A avaliação pressupõe o acompanhamento 

regular do estágio na organização e segue as regras definidas no Regulamento Escolar dos 

Cursos de 1.º Ciclo do IPG. O discente apresenta um relatório escrito no final do estágio, 

que é avaliado por um júri constituído por três docentes nomeados pela Direção do Curso. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Esta UC de Estágio visa dar ao discente uma visão mais holística da necessidade de 

múltiplas interações e impactes resultantes do turismo nas diversas áreas profissionais e 

técnicas, com o intuito de estimular um desenvolvimento turístico sustentável e competitivo 

das organizações de acolhimento. Assim, o desenvolvimento de um trabalho pelo estagiário 

e com uma metodologia adequada ao âmbito dos aspetos funcionais da organização, 

poderá permitir atingir os objetivos desta UC porque permite uma visão multidisciplinar a 

partir da síntese dos conhecimentos teórico-concetuais adquiridos nas UC mais teóricas dos 

três anos do Curso e aplicá-los através de trabalhos realizados na organização de modo a 

ganhar experiência profissional relevante em termos operacionais, de organização de 

trabalho e integração em equipas com vista às competências do saber fazer. 
 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

O discente deve cumprir o plano de estágio definido e a respetiva calendarização. 

 

Professor        Coordenador 
 

 

 


