
Escola: ESECD ESS ESTG ESTH

Tipologia do Estágio:

Curricular Extracurricular Outro:

Ao abrigo de protocolo ou especificidade formativa? Sim. Qual?

1.

ESTUDANTE:

Nome:

Curso de Especialização Tecnológica (CET) Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP)

Licenciatura Mestrado N.º de estudante:

Curso: Telf.:

E-Mail: 

No IPG, sob orientação de:

Docente orientador: N.º func.:

Escola: ESECD ESS ESTG ESTH Externo ao IPG

Docente coorientador: N.º func.:
(quando aplicável)

Escola: ESECD ESS ESTG ESTH Externo ao IPG

ENTIDADE:

Denominação:

NIF: E-mail:

Morada:

Código postal: - Localidade:

Telefone: Telemóvel: Fax:

Supervisor:

Habilitações académicas: Cargo/Função:

Telf. direto: E-mail:

Para o efeito, a Convenção de Estágio deverá ser preenchida e assinada, em duplicado, pelo Estudante e Entidade de acolhimento. 

Ambos os exemplares deverão ser remetidos para o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) do IPG que, após assinatura e
carimbo por parte da Direção da Escola, procede à devolução de um dos exemplares originais para a Entidade.

CONVENÇÃO DE ESTÁGIO

(preencher o ANEXO correspondente)

O presente documento tem como finalidade regular as relações entre o Instituto Politécnico da Guarda (IPG), sito em Avenida Francisco
Sá Carneiro, n.º 50 – 6300-559 GUARDA, e Entidades parceiras no que se refere à realização de estágios por parte de estudantes de
Cursos de Especialização Tecnológica (CET), Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), Licenciaturas e Mestrados.

MODELO

GESP.003.03
1/2

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Licenciaturas
Mestrados

 INTERVENIENTES

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)



2.

Estágio a realizar  entre: Duração:

3.




4.

5.

Artigo 2.º - Objeto e Âmbito

2 - (…)

3 - (…)

4 - A condição de estudante do IPG mantém-se ao longo do estágio ou projeto de fim de curso estando, por isso, garantidos os direitos que
assistem a qualquer estudante do ensino superior, designadamente, em termos de seguro escolar.

5 - (…)

6 - O estágio ou projeto de fim de curso, quando realizado em contexto de estágio, não é remunerado.

7 - Qualquer uma das partes, envolvidas no processo de estágio ou projeto de fim de curso, poderá denunciar o acordo caso a outra não
cumpra as disposições previstas no presente regulamento. Para o efeito, a parte denunciante deverá comunicar a decisão, devidamente
fundamentada, ao Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP).

Estágios e Projetos (Licenciaturas, CET e CTeSP):

O Regulamento Geral de Estágios e Projetos de Fim de Curso do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), publicado em Diário da República,
2.ª série, n.º 200, de 16 de outubro de 2014, estabelece os procedimentos, competências e responsabilidades dos intervenientes no âmbito
das unidades curriculares de estágio e projeto de fim de curso, contribuindo para a uniformização de processos de organização e
funcionamento.

Este regulamento aplica-se a estágios ou projetos de fim de curso, realizados no âmbito dos cursos de 1.º ciclo (Licenciaturas), Cursos de
Especialização Tecnológica (CET) e Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) ministrados nas unidades orgânicas do IPG,
destacando-se as seguintes alíneas:

Artigo 1.º - Disposições Gerais e Específicas

1 - (…)

e

PERÍODO

MODELO

1 - (…)

2 - (…)

3 - O início e término do estágio ou projeto de fim de curso é previamente estipulado entre estudante e entidade de acolhimento (se
aplicável), sendo o respetivo período formalizado em documentação própria, assinada entre as partes envolvidas.

CONVENÇÃO DE ESTÁGIO

2/2

DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)

Licenciaturas
Mestrados

GESP.003.03

Data (assinatura e carimbo)

4 - (…)

5 - Durante o período de estágio ou projeto de fim de curso, o estudante fica sujeito à disciplina e regras da entidade de acolhimento (se
aplicável), nomeadamente no que diz respeito ao horário laboral, normas de saúde, higiene e segurança no trabalho, bem como a qualquer
regulamento interno existente.

Estágios Profissionalizantes/Projetos Aplicados/Dissertações (Mestrados):
No caso da realização de Estágio Profissionalizante/Projeto Aplicado/Dissertação no âmbito de ciclos de estudo conducentes ao grau
mestre, são observadas as normas e disposições previstas no Regulamento dos Cursos de Mestrado do IPG, publicado em Diário da
República, 2.ª série, n.º1 95. de 9 de outubro de 2013.

ASSINATURAS

O(A) Estudante A Entidade

Data Data

(assinatura) (assinatura e carimbo)

DIREÇÃO DA ESCOLA
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