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ANO

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*

2º

S2

HORAS DE CONTACTO

HORAS TOTAIS DE TRABALHO

ECTS

840

30

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências
Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados
Conhecimentos adquiridos durante o curso.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
Esta Unidade Curricular tem como objetivos:
Contribuir para o aperfeiçoamento dos conhecimentos e competências profissionais específicas adquiridas durante a frequência
do curso;
Proporcionar o desenvolvimento de atitudes e comportamentos facilitadores de uma futura integração socioprofissional;
Desenvolver hábitos de trabalho e o sentido de responsabilidade profissional;
Apreender preceitos e regras inerentes às relações humanas no trabalho;
Desenvolver o espírito de equipa;
Desenvolver a capacidade de comunicação em ambiente profissional;
Desenvolver a capacidade de iniciativa, a criatividade, de responsabilidade e de organização;
Refletir sobre as práticas de atuação através do exercício de auto e hetero avaliação.

Conteúdos programáticos
Os conteúdos definidos no plano de estágio, previamente acordados entre a ESGHT e a organização onde o estudante irá realizar o
seu estágio, estão relacionados com as áreas científicas do curso, nomeadamente com o planeamento, a promoção, a venda, a
organização, o acompanhamento e a execução de serviços de animação turística.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
No estágio, o aluno desenvolve, em contexto organizacional, o conjunto de atividades profissionais definidas no seu plano de estágio,
sob orientação da ESGHT e supervisão da organização recetora do estágio, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de
competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de desempenho à saída do curso.
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Metodologias de ensino (avaliação incluída)
A metodologia é presencial, ou seja, em contexto real de trabalho e específica para cada plano de estágio.
A avaliação está dividida em dois componentes:
1. Desempenho em contexto de trabalho (60%);
2. Relatório de atividades de estágio (40%).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A formação em contexto de trabalho visa a aquisição ou o desenvolvimento das competências técnicas, relacionais e organizacionais
inerentes aos objetivos estabelecidos, e a elaboração do relatório das atividades de estágio, nomeadamente, permite uma reflexão
crítica sobre a atuação do estagiário, sobre a aplicabilidade profissional do que aprendeu em contexto de sala de aula e sobre as
práticas profissionais, quer por si desenvolvidas no seio da organização, quer pela própria organização.

Bibliografia principal
Universidade do Algarve (2017). Guia de Apoio à Elaboração do Relatório de Estágio dos TeSP da Universidade do Algarve . [Trabalho
não publicado] Disponível em intranetesght.ualg/pt/estágios/estágios TeSP.
Universidade do Algarve (2017). Regulamento de Estágio dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais da Universidade do Algarve .
[Documento não publicado]. Disponível em intranetesght.ualg/pt/estágios/estágios TeSP.
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Academic Year

2019-20

Course unit

PLACEMENT

Courses

GESTÃO DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA

Faculty / School

SCHOOL OF MANAGEMENT, HOSPITALITY AND TOURISM

Main Scientific Area

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO,TURISMO E LAZER

Acronym

FCT

Language of instruction
Does not apply.

Teaching/Learning modality
Does not apply.

Maria José Conceição Rodrigues Marques

Coordinating teacher

Teaching staff

Type

Classes

Hours (*)

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Contact hours
T

TP

PL

TC

S

E

OT

O

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

840

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other
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Pre-requisites
no pre-requisites

Prior knowledge and skills
Does not apply.

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)
Does not apply.

Syllabus
Does not apply.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives
Does not apply.

Teaching methodologies (including evaluation)
Does not apply.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes
Does not apply.

Main Bibliography
Does not apply.

| Unidade Curricular: [18041005] ESTÁGIO | DATA: 12-09-2019 |

5/5

