
UMA OPORTUNIDADE DE CRIAR
VALOR TANGÍVEL E OBSERVÁVEL
NA SUA EMPRESA



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 dos estudante, permitindo-lhes aplicar os conhe-
cimentos teórico-práticos adquiridos ao longo do curso na 
realização de um projecto concreto em contexto organiza-
cional. Em simultâneo, espera-se que a experiência de 
inserção no mundo do trabalho proporcione também o 
desenvolvimento de competências e métodos de trabalho 
indispensáveis a um exercício competente e responsável da 
actividade profissional.



Acolher um Estagiário da EEG é uma oportuni-

dade para introduzir alguma criatividade e 

inovação nos métodos e técnicas de trabalho da 

sua organização por via de conhecimentos e 

abordagens mais atuais face às necessidades 

que o mercado exige. A formação académica 

proporcionada pela EEG visa capacitar os seus 

graduados para uma intervenção qualificada e 

diferenciada nas organizações, contribuindo para 

uma prática organizacional informada e reflexiva.

Neste contexto, o estágio numa organização 

pressupõe a realização de um Projecto ajustado 

às necessidades da organização, à duração 

prevista do estágio e à área de estudos do aluno. 

Este projeto envolve a identificação de um 

problema organizacional para cuja resolução o 

aluno possa contribuir, através do estudo e 

enquadramento do problema na respectiva área 

científica, e consequente utilização dos métodos e 

modelos mais adequados. O estágio pode incluir 

a realização de outras tarefas na organização 

paralelas ao trabalho do projecto, mas que 

deverão ser marginais em termos da ocupação do 

tempo do aluno. É do interesse de todos – aluno 

estagiário, EEG e Organização Parceira - que 

passagem do estagiário pela organização se 

traduza na criação de valor tangível e observável.

Quais os
benefícios de 
acolher um
Estagiário EEG?

Os estágios poderão assumir dois formatos:

i) Estágios Curriculares – correspondem a uma 

unidade curricular (UC) do plano de estudos do 

aluno na EEG; neste caso, há um período 

específico (tipicamente entre Setembro e 

Outubro) para a submissão da Proposta de 

Estágio, a ser aprovada pela Direcção do Curso 

e pelo Conselho Científico da EEG.

ii) Estágios Extracurriculares - não estão 

enquadrados no plano de estudos do aluno; e 

estágio é realizado em paralelo (ou na sequên-

cia) da frequência no plano de estudos na EEG.

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?



A EEG/GAPESP divulga as oportunidades de 

estágio aos alunos através da sua plataforma 

electrónica, e pode auxiliar no processo de 

identificação de estagiários orientando as ofertas 

para os alunos com a formação mais apropriada 

ao projecto em causa, ou solicitando 

recomendações aos docentes. Na sequência da 

divulgação da oportunidade de estágio e da 

receção de candidaturas, deverá a Organização 

Parceira (de acordo com os critérios por si 

estabelecidos) proceder à seleção do aluno que 

integrará o estágio.

Como selecciono 
o Estagiário?

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?

Tanto nos Estágios Curriculares como nos 

Estágios Extracurriculares é emitido um “Certifica-

do de Competências EEGoing Pro”, que pretende 

classificar um conjunto de competências técnicas 

e transversais, nos moldes definidos pela EEG. 

Para tal, será solicitada a colaboração do 

Supervisor da Organização Parceira na avaliação 

do desempenho do estagiário nessas competên-

cias.

A Organização 
participa na
avaliação do
Estágio?

A disponibilidade para acolher estagiários EEG 
deve ser comunicada ao GAPESP (ver Contac-
tos), que fornecerá toda a informação e documen-
tação relevante. 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. Este documento, bem como o 
Manual da Organização Parceira do programa 
EEGoing Pro estão disponíveis em
http://www.eeg.uminho.pt.

Como formalizo
o pedido de
estágio?



- “Identificação e valoração dos impactos 

ambientais associados à energia eólica: 

Relevância no contexto do mercado de 

produção de electricidade”, Patrícia Cristina Cruz 

de Sousa (M. Economia Industrial e da Empresa)

- “Implementação da contabilidade analítica 

numa unidade do exército: um estudo de caso”, 

Vítor Sérgio Meirinhos Pereira Fernandes (M. 

Contabilidade)

- “Implementação de um sistema de avaliação 

de desempenho numa organização sem fins 

lucrativos”, Ana Lúcia Carvalho Rodrigues (M. 

Gestão de Recursos Humanos)

- “Motivação e Desempenho no Contexto de 

uma Organização Militar Brasileira”, Luiz Carlos 

Casagrande Júnior (M. Administração Pública)

- “Projeto para a Criação de um Bloco de 

Oftalmologia na Clínica Dr. Sousa Neves: análise 

e avaliação financeira”, Tiago Manuel Dias 

Ferreira (M. Gestão de Unidades de Saúde)

A EEG oferece formação graduada e pós-gradua-

da nas áreas da Administração Pública, Econo-

mia, Gestão e Relações Internacionais, com 8 

cursos de licenciatura e 15 cursos de mestrado. A 

contribuição dos seus graduados enquadra-se 

nessas áreas. Para melhor ilustração, lista-se 

abaixo um conjunto de Projectos realizados por 

alunos da EEG:

- “A afirmação internacional de uma recém-cria-

da marca de calçado: O caso da Amigluv e a 

sua entrada nos mercados espanhol, alemão e 

dinamarquês”, Ana Jorge Ferreira Rocha (M. 

Negócios Internacionais)

- “Avaliação dinâmica de projectos de expansão 

dos aeroportos de Cabo Verde”, Evandra 

Estefânia Landim Martins (M. Finanças)

- “Cash management optimization at Dennmeyer 

Group”, Michel Pereira Pinto (M. Economia 

Monetária, Bancária e Financeira)

- “Estratégia de distribuição internacional: o caso 

Ach. Brito”, Olga Filipa Andrade Brites Pereira (M. 

Marketing e Estratégia)

Que tipo de
problemas estão 
os alunos da EEG
capacitados para 
resolver?
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