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Preâmbulo 

O curso de Licenciatura em Ciências da Comunicação e de Mestrado em Comunicação 

Social no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas têm como objectivo 

principal a formação científica com abrangência multi-disciplinar, preparando futuros 

profissionais nas várias áreas da comunicação. Tem como objectivo uma preparação 

que permita uma prática profissional qualificada ou de investigação, versátil e, 

sobretudo, capaz de afrontar a grande dinâmica de mercados de trabalho tão voláteis 

como o Planeamento e Gestão de Comunicação e Relações Públicas, a Publicidade ou o 

Jornalismo. 

Neste sentido, os estágios curriculares fornecem um complemento profissionalizante ao 

currículo teórico-técnico do curso, permitindo ao aluno contactar com realidades em 

contexto profissional que não lhe podem ser oferecidas em ambiente académico. 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Artigo 1º  

(Âmbito de Aplicação)  

O presente regulamento consagra o regime de funcionamento e as normas de avaliação 

de estágios curriculares realizados por alunos da Ciências da Comunicação e de 

Mestrado em Comunicação Social, em conformidade com o Regulamento de Avaliação 

do 1º Ciclo do ISCSP. 

Artigo 2º 

(Natureza)  

1. O estágio curricular, não é parte integrante do plano de estudos da licenciatura nem 

do mestrado, é de natureza profissionalizante e uma opção individual do aluno.  

2. A realização do estágio curricular não implica, obrigatoriamente, qualquer tipo de 

remuneração e não resulta da sua realização qualquer vínculo laboral entre o estagiário e 

a entidade de acolhimento.  

3. A realização do estágio curricular visa o complemento da formação académica com 

uma experiência em contexto profissional e é regulada pela firmação de um protocolo 

tripartido entre o ISCSP, a instituição de acolhimento e o aluno. 

4. A oferta de estágios pelo Gabinete de Saídas Profissionais do ISCSP decorre da 

procura das empresas e não existe obrigatoriedade por parte do ISCSP em disponibilizar 

vagas para a realização de estágios curriculares ou procurar activamente o 

estabelecimento de protocolos nesse sentido. 



 

 

5. A opção pela realização de estágios curriculares é única e exclusiva do aluno que 

deverá, igualmente, ser responsável por uma procura activa de um local para estagiar. 

Artigo 3º 

(Objectivos) 

Do ponto de vista da formação dos estudantes, o estágio visa os seguintes objectivos:  

a. Proporcionar um contexto profissional e prático no qual possam ser aplicados 

saberes e desenvolvidas competências adquiridas ao longo do curso;  

b. Promover a aquisição de noções e promover o desenvolvimento de atitudes 

éticas face às tarefas e responsabilidades profissionalizantes que o estágio 

implica (pontualidade; assiduidade; cortesia; responsabilidade e empenho na 

concretização das tarefas; reserva de informações consideradas sigilosas, sentido 

crítico). 

Artigo 4º 

(Condições Gerais) 

1. O estágio decorre numa entidade de acolhimento, a qual pode ser um organismo 

público, privado ou do sector associativo / cooperativo, nacional ou estrangeiro, cuja 

vocação institucional e âmbito de actuação sejam pertinentes do ponto de vista do 

desempenho profissional das Ciências da Comunicação. 

2. Cada estudante é orientado por um docente do ISCSP, que acompanha e supervisiona 

o estudante ao longo de todo o período do estágio, estabelecendo os contactos 

considerados suficientes e adequados com a entidade de acolhimento e o aluno. 

3. No contexto de acolhimento, o estagiário é acompanhado por um profissional, 

preferencialmente com formação e experiência no domínio das Ciências da 

Comunicação, que aceite ser o interlocutor local da respectiva entidade junto do 

orientador. 

Artigo 5º 

(Relatório de Actividades de Estágio) 

1. O estudante deverá elaborar, em articulação com o seu orientador e com o seu 

interlocutor local na entidade de acolhimento, um relatório de actividades de estágio que 

contemple, de modo flexível, os seguintes aspectos: 

a. Identificação (estagiário/a, local de estágio, horário, duração, orientadores) 

b. Sumário executivo 

c. Objectivos 

d. Descrição de funções desempenhadas 

e. Conhecimentos e Competências adquiridos 

f. Auto-avaliação do desempenho 

g. Críticas e Sugestões 

2. O relatório de actividades de estágio acima referido deverá ser entregue à(ao) 

Secretária(o) da Unidade de Coordenação até 15 dias consecutivos após o fim do 

período de estágio. 



 

3. O relatório de actividades de estágio deverá ser acompanhado da ficha de avaliação, a 

ser preenchida pela instituição de acolhimento, anexa a este regulamento. 

4. O estágio curricular e o seu respectivo relatório não podem ser apresentados como 

elementos únicos de avaliação em nenhuma unidade curricular de licenciatura ou 

mestrado. Podendo apenas ser usados como um dos elementos de avaliação, mediante o 

acordo do docente da Unidade Curricular em questão, ou como recurso metodológico 

para recolha de informação nas unidades curriculares de Projecto Preparatório e 

Seminário ou Estágio (I ciclo). Neste caso, aplica-se o Regulamento de Avaliação de 

Conhecimentos e Competências do 1.º Ciclo de Estudos, artigo 13º.  

 

CAPÍTULO II 

INTERVENIENTES NO PROCESSO DE ESTÁGIO 

Artigo 6º 

(Orientador) 

Compete ao orientador do estágio: 

a. Avaliar o projecto de estágio e autorizar o início do mesmo; 

b. Informar os estudantes e o coordenador de estágios da aceitação ou não do 

projecto de estágio; 

c. Prestar apoio no respectivo horário de atendimento; 

d. Servir de elo de ligação entre o estudante, a entidade de acolhimento e o ISCSP 

relativamente a questões que respeitem a aspectos científicos e pedagógicos 

inerentes ao processo de estágio. 

Artigo 7º 

(Estagiário) 

Compete ao estudante estagiário: 

a. Estabelecer os contactos necessários para assegurar a realização do seu estágio 

junto das entidades de acolhimento; 

b. Elaborar o relatório de actividades de estágio de acordo com as normas 

regulamentadas; 

c. Cumprir com zelo, rigor e dedicação as responsabilidades e tarefas que lhe 

forem atribuídas no contexto de estágio; 

d. Acatar e respeitar o dever de sigilo e reserva de informação e demais obrigações 

a que estiver sujeito no quadro de compromissos éticos profissionais 

prevalecentes no contexto de estágio; 

e. Informar o orientador sobre eventuais alterações que possam repercutir-se no 

plano inicialmente definido; 

f. Elaborar e disponibilizar atempadamente o relatório de actividades de estágio 

para efeitos de apreciação final do estágio. 

g. Assegurar a avaliação do estágio por parte da instituição de acolhimento, 

mediante o preenchimento da ficha anexa, que deverá ser colocada em cópia no 

relatório de actividades de estágio (em anexo). 



 

 

 

Artigo 8º 

(Gabinete de Saídas Profissionais) 

Compete ao Gabinete de Saídas Profissionais: 

a. Apoiar os alunos da licenciatura em Ciências da Comunicação e do mestrado em 

Comunicação Social do ISCSP no contacto institucional com as entidades de 

acolhimento, através da formalização do pedido de estágio; 

b. Formalizar os protocolos de estágio, após entrega e/ou comunicação dos alunos 

de dados obrigatórios para emissão oficial do protocolo. 

Artigo 9º 

(Interlocutor Institucional Local) 

Sem carácter vinculativo, espera-se que o interlocutor institucional local colabore, de 

modo adaptado e flexível às circunstâncias profissionais em que actua, nos seguintes 

aspectos: 

a. Na integração do estudante na respectiva organização, proporcionando as 

condições necessárias para a realização do estágio; 

b. No acompanhamento do estagiário nas diferentes actividades desenvolvidas; 

c. Na disponibilidade para informar o orientador sobre eventuais problemas que 

surjam durante o período de estágio; 

d. No registo da assiduidade do estagiário; 

e. No preenchimento da ficha anexa referente à avaliação do desempenho do 

estagiário. 

 

CAPITULO III 

REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

Artigo 10º 

(Duração do Estágio) 

1. O estágio curricular tem uma duração mínima de 264 horas (3 meses, 4 horas por 

dia) e máxima de 528 horas, não sendo possível o seu prolongamento na mesma 

instituição para as mesmas funções.  

2. O prolongamento pelo período mínimo de estágio (264 horas) será possível na 

mesma instituição desde que para diferentes funções; ou pelo período máximo, no 

caso de alteração de departamento, meio de comunicação ou gestão de marca. Neste 

caso, deverá ser dada oportunidade ao estagiário de uma experiência funcionalmente 

diferenciada do estágio original. 

 

CAPÍTULO IV 

INÍCIO E TERMO DO ESTÁGIO 

Artigo 11º 



 

(Início do Estágio) 

1. O início e o fim do estágio curricular serão definidos casuisticamente no protocolo 

tripartido pelo ISCSP, instituição de acolhimento e candidato. 

Artigo 12º 

(Desistência do Estágio) 

1. No caso de o estudante desistir do Estágio, a justificação da desistência deverá 

fazer-se, por escrito e concomitantemente, ao orientador e à organização de 

acolhimento. 

2. O estudante deverá dar um período de carência mínima de 15 dias úteis, à 

organização, caso esta o deseje. 

Artigo 13º 

(Exclusão do Estágio) 

1. O estudante fica obrigado ao cumprimento integral do disposto neste regulamento e 

das normas vigentes no ISCSP e na entidade de acolhimento. 

2. A exclusão do Estágio pode ter lugar, por decisão conjunta do orientador e do 

coordenador de estágios, ouvidos o interlocutor institucional local e o estudante. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 14º 

(Disposições Transitórias) 

Este Regulamento entra em vigor no ano lectivo de 2014/2015. 

Artigo 15º 

(Questões Omissas) 

Todas as questões não previstas no presente Regulamento serão objecto de ponderação 

caso a caso por parte do coordenador da Unidade de Coordenação de Ciências da 

Comunicação / Comunicação Social. 

 

 

Regulamento aprovado por unanimidade na reunião da Unidade de Coordenação de 

Ciências da Comunicação / Comunicação Social realizada a 25 de Fevereiro de 2014.  

 



 

 

ANEXO  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

Ciências da Comunicação 

Instituição de Acolhimento  

Orientador de Estágio   

Funções do Estagiário  

 

Objectivos Pré-definidos do Estágio 

 

 

 

 

Indicador 
Nota 

(1-20) 
Observações (fundamentação da nota) 

Objectivos   

Cumprimento   

Desempenho   

Capacidade de Aprendizagem   

Planeamento e Organização   

Pro-actividade | Iniciativa   

Sentido Crítico    

Espírito de Equipa   

Sentido de Responsabilidade 

(cuidado no desempenho) 
  

Assiduidade e Pontualidade   



 

Relatório de Actividades de 

Estágio 
  

Apresentação   

Estruturação   

Clareza   

Análise Crítica   

Auto Avaliação   

Avaliação Final   

 

Outras Observações: 

Data e Assinatura do Orientador de Estágio (ou responsável pela organização) 



 

 

 

APÊNDICE 

 

Indicador Explicação 

Objectivos  

Cumprimento Indicar se o estagiário cumpriu satisfatoriamente os objectivos 

propostos aquando da oferta do estágio e descrição das funções. 

Desempenho  

Capacidade de Aprendizagem Relacionado com a atitude e comportamento perante os desafios e 

indicações do coordenador de estágio. 

Planeamento e Organização Relacionado com a capacidade de organização e planeamento das 

actividades propostas. 

Pro-actividade | Iniciativa Relacionado com o dinamismo do estagiário e com a sua iniciativa 

perante desafios. 

Sentido Crítico Relacionado com a capacidade de analisar problemas e procedimentos 

identificando pontos fracos e ameaças e propondo soluções. 

Espírito de Equipa Relacionado com o trato e a capacidade do estagiário desenvolver 

projectos em cooperação. 

Sentido de Responsabilidade Relacionado com a dedicação ao estágio e à organização e com o 

comprometimento e envolvimento com as funções a desempenhar. 

Cuidado com as funções são desempenhadas. 

Assiduidade e Pontualidade Relacionado com o anterior e com o cumprimento do calendário de 

estágio. 

Relatório de Actividades de 

Estágio 

 

Apresentação Relacionado com a formatação, uniformidade e rigor da apresentação 

do relatório. 

Estruturação Relacionado com a disposição lógica dos elementos fundamentais ao 

relatório de actividades de estágio. 

Clareza Relacionado com a forma de expressão, sintaxe, gramática, 

objectividade da linguagem. 

Análise Crítica Relacionado com a capacidade analítica e crítica do estagiário e com a 

apresentação de um relatório com identificação de pontos fracos e 

propostas de melhoria. 

Contributo adicional para a organização. 



 

Auto Avaliação Relacionado com a capacidade do estagiário se auto-avaliar de forma 

realista. 

Avaliação Final Média dos indicadores avaliados (escala de avaliação 1-20). 

 

 


