
UMA OPORTUNIDADE PARA POR
EM PRÁTICA O QUE TENS
APRENDIDO.



O que é o
EEGoing Pro?
O EEGoing Pro é o programa de estágios da EEG. Os 
estágios surgem como um complemento à formação 
académica. Através deste programa, o estudante é acolhido 
por uma Organização Parceira na qual aplica os conhecimen-
tos teórico-práticos adquiridos ao longo do curso na 
resolução de um projecto concreto. Em simultâneo, espe-
ra-se que a experiência de inserção no mundo do trabalho 
proporcione também o desenvolvimento de competências e 
métodos de trabalho indispensáveis a um exercício compe-
tente e responsável da actividade profissional.



O objetivo da realização do estágio prende-se 

com a aplicação, em contexto real de trabalho, 

dos conhecimentos teóricos adquiridos no 

decorrer da formação académica, desenvolvendo 

a capacidade de resolver problemas concretos e 

adquirindo competências e métodos de trabalho 

indispensáveis a um exercício competente e 

responsável da actividade profissional. Neste 

sentido, o estágio pressupõem a realização de um 

trabalho de Projecto, que consiste na resolução 

de um problema organizacional concreto, 

utilizando as metodologias e métodos mais 

adequados na respectiva área científica.

Para que
serve o
Estágio?

Os estágios poderão assumir dois formatos:

i) Estágios Curriculares – correspondem a uma 

unidade curricular (UC) do plano de estudos do 

curso;

ii) Estágios Extracurriculares - não estão 

enquadrados no plano de estudos do curso.

Que modalidades 
de Estágio
existem?

Mediante a sua tipologia, a duração do estágio 

poderá variar:

i) Estágios Curriculares: duração mínima de 4 

(UC com 40 ECTS) ou 6 meses

(UC com 60 ECTS).

ii) Estágios Extracurriculares - entre 1 e 3 meses.

Quanto tempo 
podem durar os 
Estágios?



Os alunos que realizem Estágios Curriculares, no 

âmbito de uma UC do plano de estudos, serão 

avaliados de acordo com os parâmetros estabele-

cidos pela Direcção do Curso. Serão acompanha-

dos por um(a) Orientador(a) da EEG ao longo do 

estágio, que lhes dará orientações relativamente à 

realização do trabalho e ao conteúdo e organ-

ização do Relatório de Estágio.

Nos Estágios Extracurriculares, também é 

necessário apresentar um breve relatório escrito 

no final do estágio, que constitui condição 

necessária para a emissão de um certificado de 

conclusão de estágio.

Em ambas as modalidades, será emitido um 

Certificado de Competências EEGoing Pro, com a 

avaliação pelo Supervisor da Organização Parceira 

de um conjunto de competência técnicas e 

transversais.

Como é feita a 
avaliação do
Estágio?

Os intervenientes no estágio, cujas responsabili-

dades estão descritas no Regulamento de 

Estágios da EEG, são:

- o Aluno Estagiário;

- o Supervisor da Organização Parceira;

- o Orientador de Estágio (nos Estágio Curricu-

lares) ou um Responsável da EEG (nos Estágios 

Extracurriculares).

Quem intervém
no Estágio?

Os estágios enquadrados no programa EEGoing 

Pro podem ser realizados no decorrer da 

frequência (ou até 12 meses após a conclusão) 

de um Curso de 1º ou 2º ciclo da EEG. Os 

Estágios Extracurriculares podem, por isso, 

decorrer em qualquer altura do curso, desde que 

a sua realização não interfira com o bom desem-

penho nas demais UCs.

Os Estágio Curriculares devem ocorrer no período 

estabelecido pelo Conselho Pedagógico da EEG 

para a realização de Dissertações, Estágio e 

Projectos, sendo imperativo cumprir os respec-

tivos prazos para a entrega da Proposta de 

Estágio e do Relatório de Estágio. 

Quando posso
estagiar?

Deve comunicar essa intenção ao GAPESP, que 

fornecerá todas as instruções necessárias para a 

formalização do estágio e apoio na selecção do 

mesmo. Deve ainda consultar o Regulamento de 

Estágios da EEG e o Manual do Aluno do 

programa EEGoing Pro, disponíveis na Blackboard 

do Conselho Pedagócio da EEG.

Poderão realizar-se estágios em organizações 

propostas pelos próprios estudantes, ou nas 

organizações que manifestaram junto da EEG 

disponibilidade para receber estagiários. O 

GAPESP pode auxiliar na selecção do estágio, 

através do contacto com organizações parceiras, 

Quero fazer um 
estágio. O que 
devo fazer?



bem como através da divulgação de oportuni-

dades de estágio na plataforma de e-learning 

Blackboard (Conselho Pedagócio EEG), às quais 

os alunos se podem candidatar.

O estágio é formalizado através da celebração de 

um Acordo de Colaboração entre a EEG, a 

Organização Parceira e o Aluno Estagiário, cuja 

minuta consta do Regulamento de Estágios da 

EEG.

No caso dos Estágio Curriculares, o processo terá 

de ser coordenado com o Director de Curso, que 

também deve ser informado com antecedência.

- “Estratégia de distribuição internacional: o 

caso Ach. Brito”, Olga Filipa Andrade Brites 

Pereira (MMGE)

- “Implementação de um sistema de avaliação 

de desempenho numa organização sem fins 

lucrativos”, Ana Lúcia Carvalho Rodrigues 

(MGRH)

- “Projeto para a Criação de um Bloco de 

Oftalmologia na Clínica Dr. Sousa Neves: 

análise a avaliação financeira”, Tiago Manuel 

Dias Ferreira (MGUS)

Os estágios enquadrados no programa EEGoing 

Pro pressupõem sempre a realização de um 

trabalho de Projecto, que consiste na resolução 

de um problema organizacional concreto, 

utilizando as metodologias e métodos mais 

adequados na respectiva área científica. Aqui 

ficam alguns exemplos de Projectos realizados 

anteriormente:

- “Avaliação dinâmica de projectos de 

expansão dos aeroportos de Cabo Verde”, 

Evandra Estefânia Landim Martins (MF)

- “Cash management optimization at Denn-

meyer Group”, Michel Pereira Pinto (MEMBF)

- “Identificação e valoração dos impactos 

ambientais associados à energia eólica: 

Relevância no contexto do mercado de 

produção de electricidade” Patricia Cristina 

Cruz de Sousa (MEIE)

Que tipo de
trabalho posso 
fazer num Estágio?



+ Info
Telefone: 253 604582
Email: gapespeeg.uminho.pt
URL: http://www.eeg.uminho.pt


