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SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS 

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 25 

Estágio Curricular 

Esta UC procura que o aluno, inserido em contexto profissional, aplique e desenvolva 

os conhecimentos, aptidões e competências que adquiriu na ESTC, como actor ou 

designer de cena. Procura-se que o aluno possa tomar decisões e seja responsável pelo 

trabalho que realiza, inserido num ambiente profissional. O dia-a-dia da instituição na 

qual o aluno está inserido permitir-lhe-á conhecer as consequências das suas decisões e 

das estratégias criadas para cumprir os objectivos estabelecidos no seu plano de trabalho. 

Neste sentido, o aluno é confrontado com a realidade de uma atividade com a qual foi 

tomando conhecimento ao longo do curso e realiza uma auto-avaliação sistemática das 

suas competências. São também objectivos importantes desta UC, o contacto dos alunos 

com o mundo profissional, com universos criativos diversos, com o trabalho em equipa 

e, ainda, o conhecimento do funcionamento interno e das relações hierárquicas de uma 

instituição cultural. 

 

CURRICULAR UNIT     - 25 ECTS CREDITS 

Curricular Internship 

This course tries that the student, having training in a professional context, apply and 

develop the knowledge, skills and competences acquired in ESTC, as an actor or set and 

costume design. It seeks to allow students to make decisions and be responsible for his 

work set in a professional environment. The day-to-day institution in which the student 

is inserted will let him know in first hand the consequences of his/her decisions and 

strategies designed to meet the objectives set out in the work plan. In this sense the 2/4 

student is confronted with the reality of an activity and makes a constant selfassessment 

of his/her competences. They are also important objectives of this course the contact of 

students with the professional world with a different creative universe, a different 

teamwork and also the knowledge in situ of the internal working and hierarchical 

relations of a cultural institution. 

 


