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Preâmbulo 

O plano de estudos da Licenciatura em Marketing, aprovado pelo Despacho n.º 5109/2020, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, N.º 84, de 29 de abril de 2020, contempla a existência de uma unidade 

curricular final denominada Estágio. Esta unidade curricular consiste na realização de um Estágio numa 

entidade de acolhimento. O Estágio visa reforçar a ligação Escola-Empregadores e facilitar a integração 

dos estudantes no mercado de trabalho. 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. O presente regulamento estabelece o regime de funcionamento da unidade curricular de Estágio, 

instrumento de conclusão de ciclo de estudos da licenciatura em Marketing incidindo sobre a 

aplicação dos conhecimentos teórico-práticos ministrados na componente letiva da licenciatura. 

2. O Estágio visa dotar os estudantes de competências técnicas e profissionais de um licenciado na área 

de marketing e facilitar a sua futura integração no mercado laboral. 

3. O Estágio pretende também despertar o espírito empreendedor e proactivo dos estudantes na 

realização de atividades enquadráveis nos respetivos planos de trabalho. 

 

Artigo 2.º 

Princípios Gerais 

Entende-se por Estágio, o trabalho realizado em ambiente organizacional, numa entidade de acolhimento, 

visando a aplicação de conhecimentos e competências adquiridas no ciclo de estudos, o diagnóstico e/ou 

a resolução de problemas, evidenciando um contributo relevante para a entidade de acolhimento. 

 

Artigo 3.º 

Âmbito do Estágio 

O Estágio deverá incidir obrigatoriamente na área científica predominante do ciclo de estudos. 

 

Artigo 4.º 

Período de realização do Estágio 

1. O Estágio ocorre durante o 2.º semestre do 3.º ano curricular do ciclo de estudos. 
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2. Em casos devidamente fundamentados pelo/a Diretor/a de Curso e validados pelo Conselho Técnico-

Científico da ESTGOH, o Estágio poderá decorrer em período distinto do indicado no ponto 1 do 

presente artigo.  

 

Artigo 5.º 

Duração do Estágio 

1. O Estágio tem a carga horária total de 486 horas. 

2. A formação em contexto de trabalho do Estágio deverá ter pelo menos 400 horas. 

 

Artigo 6.º 

Condições de acesso 

Poderão realizar o Estágio os estudantes que cumulativamente preencham os seguintes requisitos: 

a) Estejam inscritos no 3.º ano; 

b) Estejam inscritos na unidade curricular de Estágio; 

c) Tenham obtido aprovação a, pelo menos, 126 ECTS nas unidades curriculares do ciclo de estudos, 

até ao final do semestre anterior ao início do Estágio.  

 

Artigo 7.º 

Coordenação, promoção e acompanhamento 

É da responsabilidade da ESTGOH, através do Diretor de Curso ou de comissão especificamente criada 

para o efeito, a coordenação, promoção e acompanhamento da realização dos Estágios. 

 

Artigo 8.º 

Intervenientes e seus deveres 

1. Consideram-se intervenientes no processo de Estágio, o/a estudante, o/a Professor/a Orientador/a 

da ESTGOH, o/a Supervisor/a e a entidade de acolhimento. 

2. Compete ao/a estudante: 

a) Garantir disponibilidade de tempo para a realização do Estágio; 
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b) Cumprir as obrigações decorrentes do Protocolo estabelecido entre a ESTGOH e a entidade de 

acolhimento, quando aplicável; 

c) Ser assíduo e pontual; 

d) Reportar periodicamente ao Professor orientador/a as atividades desenvolvidas; 

e) Apresentar-se de acordo com o seu estatuto académico e de futuro profissional, e respeitar os 

deveres gerais de obediência na realização das suas tarefas; 

f) Manter em todas as circunstâncias um comportamento cortês e leal; 

g) Reger-se pelos princípios deontológicos gerais definidos nos Códigos Deontológicos profissionais 

aplicáveis; 

h) Colaborar com a entidade de acolhimento sempre que esta o solicite e efetuar os trabalhos que 

lhe estejam determinados, desde que compatíveis com o plano de Estágio; 

i) Elaborar o relatório de Estágio. 

3. Compete à entidade de acolhimento: 

a) Designar um/a Supervisor/a para cada Estágio, ou quando aplicável; 

b) Assegurar as normas de higiene, saúde e segurança no trabalho; 

c) Cumprir as obrigações decorrentes do Protocolo estabelecido com a ESTGOH; 

d) Assegurar as condições logísticas e de trabalho para o desenvolvimento das atividades a realizar 

pelo estudante. 

4. Compete ao/à Supervisor/a: 

a) Orientar e dirigir a atividade do/a estudante; 

b) Não atribuir ao/à estudante tarefas não enquadráveis no plano de Estágio; 

c) Apreciar a aptidão e idoneidade ética e deontológica do/a estudante para o exercício da profissão; 

d) Controlar a assiduidade e pontualidade do/a estudante no Estágio, designadamente o registo dos 

dias e horas presentes na entidade de acolhimento. 

e) Avaliar o desempenho do/a estudante através do preenchimento da ficha de avaliação do/a 

estudante no final de cada Estágio. 

5. Compete ao/à Professor/a Orientador/a: 

a) Colaborar, com os demais intervenientes, no processo na elaboração do plano de atividades; 

b) Acompanhar o desenvolvimento das atividades, efetuando as reuniões consideradas necessárias 

com os intervenientes; 
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c) Efetuar pelo menos uma visita de acompanhamento durante o período em que decorre o Estágio; 

d) Orientar a execução do Relatório de Estágio; 

e) Integrar o Júri de avaliação do Relatório de Estágio. 

 

Artigo 9.º 

Fases do processo de Estágio 

A unidade curricular de Estágio compreende as seguintes fases:  

a) Manifestação de interesse à realização de Estágio; 

b) Apresentação das entidades de acolhimento de Estágio; 

c) Candidatura às propostas de Estágio; 

d) Atribuição dos estudantes aos Estágios; 

e) Atribuição de Orientador/a e de Supervisor/a; 

f) Celebração de protocolo entre a ESTGOH e as entidades de acolhimento; 

g) Aprovação do plano de atividades; 

h) Realização das atividades constantes do plano de Estágio; 

i) Elaboração e entrega do relatório de Estágio; 

j) Nomeação de Júri de avaliação; 

k) Avaliação do relatório de Estágio em provas públicas; 

l) Atribuição da classificação final. 

 

Artigo 10.º 

Manifestação de Interesse à realização de Estágio  

Os/As estudantes devem manifestar o seu interesse às vagas de estágios disponíveis pela ESTGOH, através 

da plataforma de gestão académica em uso, até 90 dias contínuos antes do final do semestre anterior ao 

início do Estágio. 

 

Artigo 11.º 

Apresentação das entidades de acolhimento de Estágio  

1. É da responsabilidade da ESTGOH apresentar e divulgar aos estudantes as entidades de acolhimento 

para a realização de Estágios. 
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2. Os estudantes podem, por sua própria iniciativa, sugerir entidades de acolhimento para a realização 

de Estágio, até 60 dias contínuos antes do final do semestre anterior ao início do Estágio. 

3. Caso a proposta de entidade de acolhimento para a realização de Estágio tenha sido sugerida por um 

estudante, este terá prioridade na sua atribuição. 

4. As propostas de entidades de acolhimento para realização de Estágio apresentados pelos estudantes 

devem ser analisadas e aprovadas pelo/a Diretor/a de Curso. 

 

Artigo 12.º 

Candidatura às propostas de Estágio  

O procedimento de candidaturas aos Estágios compreende as seguintes etapas:  

a) Publicitação aos estudantes das ofertas de Estágio que estão sujeitos a candidatura; 

b) Manifestação de interesse por parte dos Estudantes através da plataforma de gestão académica 

em uso; 

c) Análise das candidaturas enviadas por comissão constituída para o efeito; 

d) Lista de ordenação das candidaturas. 

 

Artigo 13.º 

Atribuição dos estudantes às entidades de acolhimento  

1. Cabe ao Diretor de Curso atribuir os Estágios aos estudantes até ao início das atividades. 

2. A atribuição de estudantes deve reger-se pelos interesses manifestados nas condições do artigo 10 

do presente regulamento. 

3. Sem prejuízo do disposto no número 4 do artigo 11, no caso de mais de um estudante se ter 

candidatado ao mesmo Estágio, terá prioridade o que apresenta média de curso mais elevada à data 

de apreciação das candidaturas.  

 

Artigo 14.º 

Orientação e Supervisão 

1. A ESTGOH nomeará para cada Estágio, um/a docente responsável pela sua orientação, 

acompanhamento e avaliação, que será designado por “Professor/a Orientador/a”. 
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2. A designação do/a Professor/a Orientador/a é aprovada pelo Conselho Técnico-Científico da ESTGOH, 

mediante proposta do/a Diretor/a de Curso. 

3. Em âmbito de Estágio, cabe à entidade de acolhimento nomear um/a responsável pelo 

acompanhamento do/a estudante no seu posto de trabalho, que será designado por “Supervisor/a”, 

nas seguintes condições: 

a) O/a Supervisor/a deve ser um profissional com competências na área científica predominante do 

ciclo de estudos; 

4. Em situações devidamente justificadas, poderão ser designados Professores/as Coorientadores/as e 

Cossupervisores/as, aprovados pelo Conselho Técnico-Científico da ESTGOH, mediante proposta do/a 

Diretor/a de Curso. 

 

Artigo 15.º 

Protocolo com entidades de acolhimento 

1. A ESTGOH promoverá a celebração de protocolos com entidades de acolhimento de Estágio. 

2. O protocolo estabelecerá as formas de cooperação entre as instituições e o aproveitamento recíproco 

das respetivas potencialidades científicas, técnicas e humanas. 

3. A ESTGOH celebrará um acordo de Estágio com a entidade de acolhimento e com o/a estudante antes 

do início das atividades, onde se estabelecerão os direitos e os deveres dos intervenientes. 

 

Artigo 16.º 

Plano de atividades de Estágio 

1. No âmbito dos Estágios, a proposta do plano de atividades (plano de estágio) deve ser elaborada em 

reunião conjunta entre as partes envolvidas: Entidade de acolhimento, Supervisor/a; Professor/a-

Orientador/a e Estudante. 

2. O plano de atividades de Estágio é aprovado pelo/a Diretor/a de Curso. 

 

Artigo 17.º 

Local de desenvolvimento das atividades 

As atividades em contexto de Estágio decorrem obrigatoriamente nas instalações da entidade de 

acolhimento ou em local por esta designado. 
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Artigo 18.º 

Horário 

1. O Estágio decorrerá de acordo com o horário estipulado pela entidade de acolhimento e respeitando 

os limites impostos pela legislação ou regulamentação laboral aplicável. 

2. O estudante deve cumprir integralmente as horas de Estágio estabelecidas no protocolo estabelecido 

entre a ESTGOH e a entidade de acolhimento. 

3. Todas as faltas do estudante devem ser registadas pela entidade de acolhimento, que diferenciará as 

faltas justificadas das não justificadas. 

 

Artigo 19.º 

Relatório de Estágio 

1. O trabalho desenvolvido ao longo do Estágio será objeto de um Relatório de Estágio a elaborar pelo 

estudante. 

2. O Relatório de Estágio deve conter: 

a) Introdução que contextualize o trabalho realizado, indique os seus objetivos e apresente a 

estrutura do relatório; 

b) Caraterização da entidade de acolhimento; 

c) Plano de Estágio previsto; 

d) Enquadramento teórico; 

e) Metodologias utilizadas; 

f) Tarefas desenvolvidas; 

g) Discussão, conclusões e limitações;  

h) Bibliografia.  

3. O conteúdo do Relatório de Estágio deve permitir que o Júri tome conhecimento do trabalho efetuado 

pelo/a estudante ao longo do Estágio e aprecie o seu desempenho. 
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Artigo 20.º 

Entrega do Relatório de Estágio 

1. O estudante deverá entregar o relatório de Estágio no prazo de 15 dias contínuos após o cumprimento 

das horas de formação em contexto de trabalho, mas nunca poderá ultrapassar o início do ano letivo 

subsequente, incluindo prorrogações. 

2. Se o/a estudante não entregar o Relatório de Estágio no prazo previsto, não tendo pedido a 

prorrogação do mesmo, o Estágio perde a validade e o/a estudante terá de realizar novo Estágio. 

3. Após a conclusão do Relatório de Estágio, o/a estudante deve entregar nos Serviços Académicos da 

ESTGOH, através da plataforma de gestão académica em uso, os seguintes documentos necessários à 

avaliação do Estágio: 

a) Um exemplar do Relatório de Estágio; 

b) Parecer do/a Professor/a-Orientador/a sobre o Relatório de Estágio, declarando que este reúne 

condições para ser avaliado, assinado pelo próprio; 

c) Parecer do/a Supervisor/a da entidade de acolhimento sobre o desempenho do estudante 

durante o Estágio, assinado pelo próprio; 

d) Registo de assiduidade do/a estudante no estágio, assinado pelo/a Supervisor/a da entidade de 

acolhimento. 

 

Artigo 21.º 

Prorrogação do prazo de entrega do Relatório de Estágio 

1. Pode ser requerida a prorrogação do prazo de entrega do Relatório de Estágio apenas uma vez, tendo 

a mesma que ser deferida pelo Presidente da ESTGOH. 

2. O requerimento da prorrogação do prazo de entrega do Relatório de Estágio deve ser 

obrigatoriamente acompanhado de prova documental do(s) motivo(s) que a justificam. 

3. Para efeitos do previsto no número anterior, são considerados válidos os motivos justificativos de 

faltas previstos na legislação laboral aplicável. 
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Artigo 22.º 

Nomeação do Júri de Avaliação do Estágio 

1. O júri de avaliação do Estágio é nomeado pelo Conselho Técnico-Científico da ESTGOH, mediante 

proposta do/a Diretor/a de Curso. 

2. O júri de avaliação do Estágio terá a seguinte constituição: 

a) O/a Diretor/a de Curso, que preside, podendo delegar; 

b) Um/a professor/a, que desempenhará as funções de arguente; 

c) O/a Professor/a Orientador/a do estudante. 

3. Caso o/a Diretor/a de Curso seja o Professor/a Orientador/a do/a estudante, será designado um/a 

professor/a para presidir ao júri. 

 

Artigo 23.º 

Aceitação para Provas Públicas do Relatório de Estágio  

1. O Júri nomeado dispõe de 10 dias úteis, a contar da data de entrega dos documentos constantes no 

ponto 3 do artigo 20.º pelos serviços académicos, para deliberar quanto à aceitação, à necessidade 

de reformulação ou à rejeição liminar do Relatório de Estágio devendo a deliberação ser registada em 

ata e comunicada ao estudante.  

2. Caso o Júri não se pronuncie acerca da necessidade de reformulação do relatório, este considera-se 

aceite para defesa em provas públicas.  

3. No caso de o Júri deliberar a necessidade de reformulação do Relatório de Estágio antes da 

apresentação do mesmo, o estudante dispõe de quinze dias úteis para reformulação ou um prazo 

superior. 

4. A rejeição liminar poderá fundamentar-se designadamente na verificação de plágio, na avaliação 

inferior a 10 valores do desempenho do estudante pelo/a Supervisor/a da entidade de acolhimento 

ou na manifesta falta de qualidade do Relatório de Estágio. 
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Artigo 24.º 

Prova pública de avaliação do Relatório de Estágio 

1. A avaliação do Relatório de Estágio é efetuada em prova pública, a realizar até 30 dias contínuos após 

a decisão de aceitação do Relatório de Estágio, suspendendo-se a contagem daquele prazo durante o 

mês de agosto. 

2. A prova pública de avaliação do Relatório de Estágio só pode ter lugar com a presença de um mínimo 

de dois elementos do júri, sendo obrigatória a presença do Presidente e do arguente. 

3. A prova pública tem a duração máxima de 60 minutos, distribuídos da seguinte forma: 

a) 20 minutos para apresentação do Relatório de Estágio pelo/a estudante; 

b) 15 minutos para intervenção do arguente; 

c) 15 minutos para resposta do estudante; 

d) 5 minutos para a intervenção dos restantes membros do júri; 

e) 5 minutos para resposta do estudante. 

 

Artigo 25.º 

Classificação final do Estágio 

1. Concluída a prova pública de avaliação do Relatório de Estágio, o júri reúne para deliberação da 

classificação daquela prova, através de votação nominal, não sendo permitidas abstenções. 

2. Para avaliação do Relatório de Estágio, o júri deve ponderar os seguintes elementos principais: 

a) Relatório de Estágio elaborado pelo/a estudante; 

b) Desempenho do/a estudante na prova pública de avaliação do relatório de Estágio; 

c) Parecer do/a Supervisor/a da entidade de acolhimento sobre o desempenho do/a estudante no 

Estágio.  

3. Na reunião referida no número 1, o Júri deve proceder ao cálculo da classificação final. 

4. A classificação final do Estágio resultará da aplicação da seguinte fórmula: 

CF = (AS x 0,20) + (AR x 0,80) 

em que: 
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CF – classificação final do Estágio; 

AS – avaliação do desempenho do estudante pelo/a Supervisor/a da entidade de acolhimento. 

AR – avaliação do Relatório de Estágio e do desempenho do estudante na prova pública pelo júri. 

5. As decisões do júri são tomadas por maioria dos seus membros. 

6. Em caso de empate, o/a Presidente do júri tem voto de qualidade. 

7. Da reunião do júri é lavrada ata, da qual constam, obrigatoriamente, os votos de cada um dos seus 

membros. 

8. Da decisão do júri não há lugar a recurso. 

9. A aprovação no Estágio depende da obtenção de classificação final igual ou superior a 10 valores, 

numa escala de 0 a 20 valores. 

 

Artigo 26.º 

Casos Omissos 

Os casos não previstos neste Regulamento são apreciados pelo/a Diretor/a de Curso que remeterá, caso 

seja necessário, para o órgão que considere competente para o efeito. 

 

Artigo 27.º 

Entrada em Vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no ano letivo 2020/2021. 
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