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Regulamento de Estágio dos Cursos de 1º Ciclo da ESACB 

 

1. Âmbito 

O presente Anexo ao Regulamento Interno de Avaliação da ESACB fixa as normas gerais relativas 

ao funcionamento da Unidade Curricular do Estágio dos Cursos 1º Ciclo, leccionados na Escola 

Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco (ESACB). 

 

2. Definição e Objectivos 

1 -  Pode inscrever-se na Unidade Curricular de Estágio todo o estudante que reúna as condições 

necessárias para se matricular no 3º ano dos Cursos de Licenciatura da ESACB. 

2 -  O tema e o programa do Estágio definidos deverão incluir uma componente prática útil para a 

sua formação profissional, preferencialmente na área científica dominante do plano de estudos 

a que diz respeito.  

3 -  O Estágio tem por objectivo o aprofundamento dos conhecimentos técnicos e científicos 

adquiridos ao longo do percurso académico, preparando e desenvolvendo a capacidade do 

estudante para a realização de tarefas próprias da especialidade, habilitando-o para o exercício 

da actividade profissional. 

 

3. Local e Duração do Estágio 

1 -  O Estágio poderá ser realizado no Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) ou 

preferencialmente em outra Instituição, de atividade adequada ao Curso que o estudante 

frequenta, e sempre que solicitado com protocolo previamente estabelecido com o IPCB.  

2 -  O Estágio deverá ter uma duração mínima de 3 meses. 

3 -  Durante o período de estágio, o formando continua com vínculo à ESACB. 
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4. Acompanhamento do Estágio 

1 -  A orientação do Estágio será da responsabilidade de um docente da ESACB, proposto pelo 

estudante ou designado pelo respetivo Coordenador de Curso. 

2 -  Sempre que o estudante realiza o Estágio num organismo exterior à ESACB, terá a co-

orientação de um responsável desse organismo, tendo em consideração o tema do trabalho a 

desenvolver. 

3 -  O programa e os objectivos do Estágio serão estabelecidos entre o orientador e o co-

orientador do organismo exterior à ESACB, caso seja aplicável. O programa do Estágio deve 

enquadrar-se no âmbito dos conteúdos abordados ao longo da formação académica. 

4 -  Os estudantes do Curso de Enfermagem Veterinária terão de proceder ao preenchimento do 

documento em Anexo II – Plano de Estágio do Curso de Enfermagem Veterinária. 

5 -  Os orientadores do Estágio deverão acompanhar o progresso do trabalho proposto e orientar 

o estudante nas diversas iniciativas adequadas ao mesmo, bem como, na elaboração do 

relatório de estágio. 

 

5. Processo de inscrição 

1 -  A inscrição na Unidade Curricular de Estágio consiste na entrega do Plano de Trabalho de 

Estágio nos Serviços Académicos da ESACB. 

2 -  A inscrição deve ser efetuada até quinze dias antes da data de início do trabalho.  

3 -  Os Serviços Académicos deverão remeter o processo ao respectivo Coordenador de Curso no 

prazo máximo de três dias úteis. 

4 -  O Coordenador de Curso deverá pronunciar-se, no prazo de oito dias a contar da data de 

inscrição, sobre a sua aceitação, comunicando-a aos Serviços Académicos.  

 

6. Relatório do Estágio 

1 -  O Relatório do Estágio deverá descrever a actividade prática realizada, podendo ser um 

trabalho monográfico original contemplando uma pesquisa bibliográfica adequada aos 

objetivos. 

2 -  O relatório do Estágio, até ao limite máximo de 30 páginas, não incluindo anexos, deverá 

obedecer à seguinte estrutura tipo: 

 Índice 

 Resumo (em Português e Inglês; aproximadamente 250 palavras) e palavras-chave (até 5 

palavras) 
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 Introdução (descrevendo o enquadramento espacio-temporal do trabalho proposto e os 

objectivos que se propõem desenvolver)  

 Corpo do relatório (incluindo a descrição das actividades desenvolvidas) 

 Considerações Finais ou Conclusões 

 Referências Bibliográficas (seguindo as normas adotadas pela revista científica “Journal of 

Animal Science”) 

 Anexos (caso seja aplicável) 

3 -  A apresentação gráfica do trabalho de Estágio deverá seguir as Normas de Formatação dos 

Trabalhos de Fim de Curso e de Mestrado do IPCB. 

 

7. Entrega do Estágio 

1 -  O relatório final do Estágio deverá ser entregue até ao prazo definido por Despacho pelo 

Director da ESACB.  

2 -  O estudante deverá entregar 3 ou 4 exemplares do trabalho do Estágio, dependendo do 

número de orientadores, em formato de papel, e um exemplar em formato digital (CD). 

3 -  A entrega do Relatório do Estágio é condicionada pela apresentação do parecer dos 

orientadores. 

4 -  Nos casos em que o Estágio não termine no ano lectivo em que foi iniciado, deverá o 

Estudante manter o vínculo à ESACB mediante o cumprimento das disposições legais 

relacionadas com matrículas.  

5 -  O Coordenador de Curso decidirá da aceitação ou não do Relatório do Estágio, pela avaliação 

do cumprimento do disposto neste documento. 

 

8. Avaliação 

1 -  A avaliação do Estágio consubstancia-se com a realização de uma prova pública final, após 

cumprido o disposto no ponto 7 (Entrega do Estágio). 

2 -  A prova pública final consiste na apresentação e discussão do trabalho realizado perante um 

júri nomeado pelo Coordenador de Curso. 

3 -  O júri será constituído por dois docentes e pelo orientador da ESACB, sendo convidado o co-

orientador a integrar o mesmo.  

4 -  A prova de discussão pública será marcada pelo Coordenador de Curso, cuja data terá de ser 

comunicada, por escrito, ao estudante num período com antecedência mínima de oito dias.  
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5 -  A prova de discussão pública iniciar-se-á com uma exposição do trabalho realizado, seguindo-

se um período de discussão. 

6 -  A exposição do trabalho deverá ter uma duração máxima de vinte minutos e, no total, a prova 

de avaliação não deverá ultrapassar sessenta minutos.  

7 -  A avaliação do Estágio será feita pelo júri e a respectiva classificação anunciada após as provas 

públicas de apresentação do Estágio. 

8 -  A avaliação final do Estágio resultará em uma classificação, numa escala de 0 a 20 valores, 

que será registada em documento destinado ao efeito, com a assinatura de todos os elementos 

de júri. 

 

9. Disposições finais 

1 -  O regulamento de Estágio dos Cursos de 1º Ciclo da ESACB foi aprovado pelo seu Conselho 

Pedagógico 07 de janeiro de 2015 e aplica-se ao ano letivo de 2014/15 e seguintes, revogando-

se as anteriores publicações sobre esta matéria. 

2 -  Qualquer situação não contemplada no presente Anexo será apreciada pelo Conselho 

Pedagógico, Conselho Técnico-Científico e Director da ESACB. 

 

 

 

VERSÃO DATA ALTERAÇÕES 

01 22/02/2012 Versão inicial 

02 15/10/2014 n.º 4 e n.º 5 do ponto 4º e n.º 1 do ponto 9 “… aplica-se ao ano letivo 2014/15 e 
seguintes…” 

03 07/01/2015 Adenda – Regulamento de Estágio de Licenciatura em Agronomia 
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ADENDA 
Regulamento de Estágio do Curso de Licenciatura em Agronomia 

 
1. Âmbito 

 
A presente adenda ao Regulamento de Estágio dos Cursos de 1º Ciclo da ESACB fixa as normas 

gerais relativas ao funcionamento para o caso particular do Estágio do Curso de Licenciatura em 

Agronomia leccionado na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco 

(ESACB).  

 
(…) 
 

3. Local e Duração do Estágio 
 
1 – A duração do estágio é de 3 semanas de trabalho numa empresa agrícola o qual poderá realizar-

se de forma contínua ou através da realização de trabalho de 1 a 2 dias/semana durante o período 

de 15 a 20 semanas. 

 
(…) 

6. Relatório de Estágio 
 
(…) 
 
2 - O relatório do Estágio, até ao limite máximo de 20 páginas, não incluindo anexos, deverá 

obedecer à seguinte estrutura tipo: 

 
(…) 
 

8. Avaliação 
(…) 
6 - A exposição do trabalho deverá ter uma duração máxima de quinze minutos e, no total, a 

prova de discussão pública não deverá ultrapassar trinta minutos. 

(…) 
 

9. Disposições finais 
 

1 – A presente adenda ao regulamento de Estágio dos Cursos de 1º Ciclo da ESACB aplica-se ao ano 

letivo de 2014/15 e seguintes, revogando-se as anteriores publicações sobre esta matéria. 

2 - Qualquer situação não contemplada no presente Regulamento será apreciada pelo Diretor da 

ESACB. 

 

A presente adenda ao Regulamento de Estágio dos Cursos de 1º Ciclo foi aprovado pelo Conselho 

Pedagógico da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco em reunião de 7 

de janeiro de 2015. 


