
 
 

 

 

 

Curso: 9118 - Ciência e Tecnologia Animal 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9118027 - Estágio em Contexto Empresarial 

Área cientifica: Ciência Animal 

ECTS(*): 15 

Ano curricular: 3º 

Semestre curricular: 2º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): António Manuel Cardoso Monteiro 

Horas de contacto (**): E-180 

Tempo total de trabalho (horas): 405 

 

 (*) - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 

(**) - T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminários; E- Estágios; TU- Tutoriais; O- Outras (Avaliações) 

 

Objetivos / Competências 

A unidade curricular tem como objectivo dotar os alunos de conhecimentos práticos na vasta área da ciência e tecnologia animal. 

Pretende-se que os alunos desenvolvam as seguintes competências: 

Resolver problemas na área da ciência e tecnologia animal. Estimular a capacidade de análise e decisão. 

Desenvolver espírito de equipa e capacidade de integração em equipas multidisciplinares. Saber aplicar a formação adquirida de 

uma forma profissional. O trabalho a desenvolver deve obrigar a uma revisão dos conceitos adquiridos ao longo do curso, 

reforçando a fundamentação do seu conhecimento. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Multidisciplinar, adequado à empresa em questão. 

Esta unidade curricular pressupõe a construção de um trabalho de estágio adequado às situações da prática, a ser desenvolvido 

em contexto de trabalho. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Os métodos activos predominarão no processo ensino/aprendizagem da experiência prática, centrando-se no estudante. Prevê-

se a utilização do método indutivo-dedutivo, utilizando a discussão e reflexão sobre a acção e na acção, levando à consolidação 

da aprendizagem teórica e teórico-prática construída ao longo do curso. A avaliação desta unidade curricular realiza-se pelo 

método de avaliação contínua, cabendo à equipa pedagógica a operacionalização dos instrumentos de avaliação mais adequados 

e deles dar conhecimento ao estudante no início do estágio. 

 

Bibliografia resumida 

Pesquisa em diversas bases de dados científicas, utilização de artigos/documentos científicos e consulta de 



manuais científicos fundamentarão as intervenções no estágio em contexto de trabalho. 

  


