Regras de Funcionamento da Disciplina de Estágio
Frequência à Disciplina
É da responsabilidade do aluno verificar, por análise do seu plano de estudos e com base nas
regras de inscrição nas disciplinas da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que está
em condições de se inscrever na disciplina de Estágio. Os alunos para os quais se verifique
posteriormente não estarem legalmente inscritos ficarão automaticamente com a matrícula
anulada.

Orientação do Trabalho de Estágio
O aluno terá um orientador de Estágio na instituição de acolhimento, associado ao projecto
que lhe foi atribuído.

Elaboração do relatório
O aluno deverá redigir um relatório de estágio que descreve o trabalho realizado durante a
disciplina, que não deverá ultrapassar as 20 páginas. O dito relatório será entregue por correio
electrónico e avaliado pelo regente da unidade curricular ou por um perito convidado para este
efeito.

Orientações para a avaliação do Estágio
O trabalho de estágio será avaliado segundo as seguintes directivas:
Autonomia com que o trabalho foi desenvolvido
(Informação a fornecer pelo orientador)
Sugere-se uma avaliação em três níveis
• Baixa – dificuldade em progredir de forma autónoma;
 Média – alguma autonomia mas com situações de bloqueio que requereram a
intervenção do orientador;
 Elevada – muito boa capacidade de resolução de problemas de forma autónoma com a
intervenção do orientador focada na definição dos passos seguintes do trabalho.
Grau de satisfação dos objectivos
(A avaliar pelo relatório e informação do orientador)
• Baixo – atingiramse os objectivos considerados mínimos para o trabalho proposto;
• Médio – atingiramse os objectivos pretendidos embora, possivelmente, não na
totalidade;
• Elevado – atingiramse plenamente, ou mesmo ultrapassaramse, os objectivos
definidos.
Nível de dificuldade intrínseca do trabalho desenvolvido
(A avaliar pelo relatório)
• Baixo – trabalho relativamente fácil, quer do ponto de vista científico quer técnico,
baseado em conhecimento bastante disseminado;
• Médio – trabalho com alguns detalhes de complexidade elevada requerendo
conhecimentos mais avançados/específicos, técnicos ou científicos;
• Elevado – trabalho relativamente complexo, requerendo um aprofundamento
substancial dos conhecimentos e capacidades técnicas e ou científicas, possivelmente
resultando em alguma contribuição inovadora.

Satisfação dos
objectivos

Nível de
Dificuldade

Baixo
E
D
C

Baixa
Média
Elevada

Baixo
Médio
Elevado

Grau de autonomia
Médio
Elevado
D
C
C
B
B
A

Intervalo de classificação
E
D
C
B
10-12 11-13 12-14
13-15
11-13 12-14 13-15
14-16
12-14 13-15 14-16
16-18

A
14-16
16-18
18-20

As notas acima de 16 devem corresponder a trabalhos considerados muito bons ou excelentes,
suportados por um relatório muito bem estruturado, objectivo e completo, e realizados com
grande autonomia.
Declaramos que conhecemos e aceitamos os termos em que irá funcionar a disciplina de
Estágio.

O aluno,

O orientador,

Porto, ____ de __________________ de ________

