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SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS 

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 22 

Estágio Curricular 

Esta unidade curricular (uc) procura que o aluno, inserido em contexto profissional, 

desenvolva as tarefas que lhe são ensinadas na instituição onde desenvolve o seu estágio 

curricular de modo eficiente e adequado, através da aplicação prática dos conhecimentos 

adquiridos durante a sua aprendizagem na ESTC. Procura-se que o aluno que frequenta 

esta uc 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 permiti-lo-

á conhecer em primeira mão as consequências das suas decisões e das estratégias criadas 

para cumprir os objetivos estabelecidos no seu plano de trabalho.Neste sentido o aluno 

é confrontado com a realidade de uma atividade da qual foi tomando conhecimento ao 

longo do curso. São também objetivos importantes o contacto dos alunos com o mundo 

profissional; com o trabalho em equipa e o seu conhecimento, in situ,do funcionamento 

interno e das relações hierárquicas de uma instituição cultural. 

 

CURRICULAR UNIT     - 22 ECTS CREDITS 

Curricular Internship 

This curricular unit (cu) intends that students,inserted in a professional 

environment,develop the tasks taught by the institution where the curricular internship 

takes place,in an effective and adequate way,through the practical application of the 

knowledge acquired throughout their learning in ESTC. It is intended that the students 

that attend this cu are able to make decisions and be responsible for their work while 

inserted in a professional environment.The daily routines of the institution in which the 

students are inserted will allow them to know, in first-hand,the consequences of their 

decisions and the strategies they created in order to fulfill the goals set in their work 

plan. Hence, students are confronted with the reality of an activity on which they 

acquired some knowledge throughout the course. The contact of the students with the 

professional world,with team work,& also, their knowledge,in situ,regarding the 

internal functioning & the hierarchic relations inside a cultural institution. 

 


