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1. Procedimentos Administrativos
Os procedimentos abaixo indicados estão enquadrados com o documento “O Regulamento das Atividades
Académicas e Linhas Orientadoras de Avaliação de Desempenho Escolar dos Estudantes do Instituto
Politécnico de Setúbal (IPS)”, Regulamento n.º 371/2020 publicado em Diário da República, 2ª Série –
N.º72 de 13 de abril de 2020 disponível no site do IPS.

1.1. Inscrição no Serviço de Apoio ao Estudante (SAE)
A inscrição no estágio/projeto organizacional aplicado (POA) no SAE (Gabinete A2.04) deve ser feita
assim que estejam reunidas as seguintes condições:
ter estatuto de finalista: no caso da Licenciatura em GDL, GSI e MKT, o estatuto adquire-se
quando se tem, apenas, três unidades curriculares por aprovar, na globalidade do curso, no
caso da Licenciatura em GRH o estatuto adquire-se quando se tem apenas quatro unidades
curriculares por aprovar. Em ambas as situações a unidade curricular de Estágio
Curricular/Projeto Organizacional Aplicado não é considerada na contagem;
ter disponibilidade para frequentar o estágio: em horário laboral, sem prejuízo da
assiduidade às aulas;
ter optado por uma das três vertentes de angariação: i) Angariação Própria (o estudante
responsabiliza-se pela sua própria colocação em estágio curricular); ii) Angariação pelo SAE
(o estudante opta por recorrer aos serviços e oportunidades de estágios curriculares
angariadas pelo SAE e disponibilizadas para consulta no Gabinete A2.04) ou iii) Projeto
Organizacional Aplicado (POA). Não é possível acumular nenhuma das situações na
inscrição;
cumprir as datas de inscrição: o estudante necessita de proceder à inscrição no SAE cumprindo
as datas de inscrição indicadas para o ano letivo.
A formalização da inscrição no Estágio/ POA, no SAE, é feita através de formulário online onde o
estudante regista a seguinte informação:
a) Identificação Pessoal (só o email institucional é válido);
b) Relação com a ESCE/IPS (em particular a modalidade em que se inscreve: Angariação Própria,
Angariação pelo SAE ou Projeto Organizacional Aplicado);
b) no caso da modalidade de Angariação pelo SAE o estudante indica a lista de preferências que é
preenchida após consulta da bolsa de oferta de estágios disponíveis no SAE e disponibilizadas
pelo DC na página do Moodle.

Angariação Própria: nesta opção o estudante angaria o seu próprio estágio e deve indicar essa opção
na inscrição online. As oportunidades de estágio que resultem de angariação própria só
serão válidas após a autorização do Diretor do Curso, mediante a apresentação da
ficha de oferta de estágio preenchida pela organização de acolhimento. Esta ficha
encontra-se disponível no site da ESCE/IPS e é da responsabilidade do estudante obter o seu
preenchimento pela organização de acolhimento. Após receção da ficha de oferta de estágio
devidamente preenchida no SAE, e respetiva validação pelo Diretor de Curso respetivo, dar-se-á
seguimento ao processo de colocação em estágio.
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Projeto Organizacional Aplicado: nesta opção o estudante articula o acolhimento numa organização
para proceder à realização de um projeto aplicado. Durante o seu registo on-line o estudante
identifica a empresa. Após a autorização do Diretor do Curso, e no dia em que for
comunicado o orientador académico tem início o Projeto Organizacional Aplicado. A
duração do POA é de três meses à semelhança do estágio.

1.2. Curriculum Vitae
Na inscrição online, é obrigatória submissão do Curriculum Vitae (em formato PDF) em ficheiro
devidamente identificado com os seguintes elementos:


Curso;



primeiro nome;



último nome;



número de estudante (exemplo: GDL_virgilio_santos_00000000.pdf).

1.3. Processo de Alocação de Estágios
Após a receção do curriculum vitae e da verificação da situação académica do estudante, o SAE
encaminha o processo do estudante para o Diretor de Curso respetivo para atribuição do orientador
académico e alocação de estágio.
O estudante manifesta a sua vontade em realizar o estágio curricular/projeto organizacional aplicado
através de inscrição on-line. A bolsa de oferta de estágios estará disponível no SAE e será disponibilizada
pelo DC no Moodle.
A proposta de atribuição de estágio curricular terá em consideração as preferências do estudante e as
necessidades da organização sendo o processo articulado pelo DC.
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2. Prazos e Datas
As fases de inscrição para o ano letivo de 2020/2021 serão divulgadas em documento próprio e
comunicadas aos estudantes no início de cada ano civil.
A inscrição no Serviço de Apoio ao Estudante (SAE-Estágios) deve ser feita logo na fase imediatamente
seguinte ao momento em que reúnam as condições necessárias através de formulário on-line.
O estudante tem de iniciar funções em estágio/POA até ao último dia útil do mês de julho.
Salientam-se os seguintes aspetos:
Data de início de Projeto Organizacional Aplicado: dia da atribuição formal do docente
orientador por parte da Direção do Curso;
Data de início de estágio curricular: a data será acordada pelas partes envolvidas e registada
no contrato de estágio;
Duração de Estágio/POA: 3 meses | 90 dias;
Prazo de entrega do relatório: 30 dias seguintes ao fim do estágio/POA e submetido on-line
através da plataforma SHAREPOINT no portal do IPS e clarificada no ponto 4 do presente
documento.
ATENÇÃO:
De

acordo

com

o Regulamento

em

vigor (Despacho nº

39/Presidente/2019

e Despacho

nº

39/Presidente/2015), todo o processo de estágio (entrega, apresentação, defesa do Relatório de Estágio,
lançamento de nota e entrega do livro de termos na Divisão Académica), tem de estar concluído,
impreterivelmente, até dia 20 de dezembro.
O prazo também se aplica no caso de POA.
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3. Avaliação do Estágio ou Projeto
O Estágio/POA é uma unidade curricular através da qual se procura que o finalista:
 Tenha oportunidade de desenvolver competências num ambiente profissional e técnico;
 Possa aplicar os conhecimentos de temas abordados durante o curso à realidade organizacional;
 Consolide a capacidade de resolver situações específicas de um modo célere e eficaz;
 Seja percecionado pela Organização acolhedora como um elemento que trouxe mais-valias para
as atividades da Organização;
 Desenvolva

competências

comportamentais

transversais

nomeadamente:

relacionamento

interpessoal, autoconfiança, disciplina, métodos de trabalho, capacidade de cumprir prazos e
horários, capacidade de integração em Organizações e equipas de trabalho.
Neste sentido, esta unidade curricular é avaliada em Prova Pública, com a constituição de um júri,
regra geral, de três elementos:
Presidente do júri: Diretor do Curso, ou outro docente da ESCE por ele designado;
Docente Orientador do Estágio: ou na impossibilidade da sua participação um docente designado
pelo Diretor de Curso;
Supervisor/Representante da Entidade Acolhedora do Estágio: (Nota: No caso dos POA este
terceiro elemento pode ser substituído por um docente da ESCE indicado pelo Diretor do
Curso).
A Prova Pública tem a duração máxima de 1 hora:
 no máximo de 15 minutos iniciais para apresentação do trabalho por parte do finalista;
 o tempo remanescente será utilizado para defesa/discussão.
Na classificação final do finalista é ponderado:
Estágio Curricular: relatório, apresentação e discussão e avaliação do desempenho do estagiário
pela organização. Opcionalmente o Diretor de Curso poderá também solicitar a realização
de um poster ou de um portfólio.
Projeto Organizacional Aplicado: relatório, apresentação e poster. Opcionalmente o Diretor de
Curso poderá também solicitar a realização de um poster ou de um portfólio.
As ponderações das componentes de avaliação da unidade curricular (relatório, apresentação, poster, e
avaliação da empresa) serão clarificadas no documento Linhas de Orientação da Realização de Estágio
Curricular da licenciatura específica.
A classificação do finalista é inserida em Ata Final, pelo Presidente do Júri da Prova Pública e assinada
por todos os elementos do júri no próprio dia da discussão e entregue ao SAE.
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4. Procedimento de Entrega de Relatório
O procedimento de entrega de relatório de estágio obedece ao descrito no portal do IPS em Divisão
Académica. A submissão de relatório é realizada online utilizando a plataforma SHAREPOINT, acedida
através do site do IPS em “Serviços Centrais>Divisão Académica” e na opção da coluna da esquerda
selecionar “Requerimentos>Entrega de Relatórios”.

4.1. Estudante
Procede à submissão, na plataforma eletrónica da Divisão Académica, de um pedido de entrega de
relatório/projeto/dissertação (fornecendo a informação Nome, Nº, Tipo de curso, Curso, Unidade
Curricular, Título da dissertação/estágio/projeto), conjuntamente com um ficheiro de extensão ZIP,
contendo todos os documentos necessários.
Documentos necessários:


1 (um) exemplar do relatório de projeto ou de estágio, adiante designado por Relatório, em
formato PDF;



Cópia da declaração do(s) orientador(es), conforme minuta do IPS, atestando que o Relatório se
encontra em condições para discussão em formato PDF;



Declaração de autorização para arquivo no Repositório Científico do IPS especificando se existe
reserva do documento e qual o período, em formato PDF;

4.2. Divisão Académica
No prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, verifica a situação do estudante relativa à inscrição e pagamento
de propinas e analisa a documentação entregue pelo estudante.
Caso o estudante tenha a sua situação irregular, informa o estudante, indefere o pedido e o processo é
considerado terminado.
Caso detete inconformidades, solicita acertos ao estudante.

4.3. Estudante (caso a documentação necessite de acerto)
Procede, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, à submissão de novo ficheiro ZIP, contendo todos os
documentos exigidos, como solicitado, na aplicação, à qual acede através da mensagem de correio
eletrónico recebida do Sharepoint.
Caso não o faça, o processo é considerado terminado, pela DA.

4.4. Divisão Académica
Caso toda a informação esteja em conformidade, procede ao seu envio para o Responsável da Unidade
Curricular / Orientador, dando conhecimento à Direção da Escola e ao estudante.
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4.5. Responsável da Unidade Curricular
Acede à plataforma eletrónica, onde tem acesso aos documentos em formato digital.
No prazo máximo de 30 (trinta) dias, analisa e informa o estudante, através da aplicação,
fundamentadamente e com conhecimento à DA, se o Relatório entregue se encontra apto a ser avaliado
ou se carece de alterações, caso em que concede ao estudante um prazo máximo de 30 (trinta) dias
para a entrega da versão para discussão.

4.6. Estudante (se o relatório carecer de alterações)
Procede, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, à submissão de novo ficheiro ZIP, contendo todos os
documentos exigidos, como solicitado, na aplicação, à qual acede através da mensagem de correio
eletrónico recebida do SHAREPOINT.
Caso não o faça, o processo é considerado terminado, pela DA.

4.7. Responsável da Unidade Curricular
Após decisão de documento em conformidade, procede à marcação das provas públicas, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, submetendo, em formato PDF, a minuta existente para o efeito (Mod.
IPS/DA/031, à qual deverá anexar cópia do despacho de nomeação do Júri), contendo a seguinte
informação:
Data da prova pública: hora/dia/mês/ano
Sala: inserir link para a sessão.
Membros do Júri: Presidente e Vogais.
A aplicação informa o estudante e o GI.COM.

4.8. Estudante
Até ao dia das provas procede à entrega, ao Orientador de Projeto/Estágio (ou aos serviços
administrativos da escola), o original da declaração de autorização para arquivo nos Repositórios
Científico especificando se existe reserva do documento e qual o período.

4.9. Júri
Realiza a avaliação/provas públicas e elabora a respetiva ata, utilizando a minuta disponível para o efeito
a qual deverá identificar o estudante, o curso, a UC, o ano letivo a que se refere a prova, a data de
realização, o título do Relatório, a classificação atribuída, bem como outra informação considerada
relevante.
Caso considere necessário, informa o estudante que terá de proceder a alterações de aspetos formais da
versão entregue do Relatório.
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4.10. Responsável da Unidade Curricular
Solicita ao estudante, através da plataforma, a entrega da versão final do Relatório, concedendo-lhe um
prazo máximo de 10 (dez) dias. Mais informa o estudante que a classificação da UC apenas será lançada
após a submissão da versão definitiva.

4.11. Estudante
Procede à submissão, na plataforma (em resposta ao pedido que receberá por correio eletrónico do IPS),
da versão final digital do Relatório, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Esta submissão é obrigatória,
mesmo que a única alteração corresponda à transformação da designação do documento em "versão
definitiva".

4.12. Responsável da Unidade Curricular

No prazo máximo de 2 (dois) dias após a receção da versão definitiva, procede ao envio da ata à DA (ou
aos serviços administrativos da escola encarregues de os enviar à DA), acompanhada do seguinte
documento:


Declaração de autorização para arquivo no Repositório Científico do IPS.

4.13. Divisão Académica
Procede ao lançamento da classificação no Sistema de Informação (GA).
Elabora o livro de termos e envia ao Responsável da UC/Coordenador de Curso/Comissão Científica do
Curso, para confirmação e assinatura.
Procede ao envio do Relatório ao Centro de Documentação da Escola a que o estudante pertence,
acompanhado de cópia da declaração de autorização para arquivo no repositório Científico.
Arquiva o original das declarações, no processo do estudante.

4.14 Responsável da Unidade Curricular
Assina o livro de termos e remete-o à DA.

4.15. Divisão Académica
Valida a classificação e informa o estudante, por correio eletrónico, de que pode requerer a emissão do
Diploma.
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4.16. Centro de Documentação
Procede ao depósito do Relatório no Repositório Científico do IPS, adicionando o registo bibliográfico da
obra ao sistema de informação.
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A. Documentação
A.1. Ficha de Oferta de Estágio
(Segue o exemplo ilustrativo para a Licenciatura em Gestão da Distribuição e da Logística)

Validação: ______________

Licenciatura: Gestão da Distribuição e da Logística

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/ORGANIZAÇÃO
Nome:
Morada:
Código-Postal:

Localidade:

Telefone geral:

NIF:

Site: www.
Setor de atividade:
Número de trabalhadores:

até 10 [ ]

de 11 a 20 [ ]

de 21 a 50 [ ]

mais de 51 [ ]

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA A CONTATAR NA EMPRESA/ORGANIZAÇÃO
Nome:

Função:

email:

Telefone:

IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA
Vagas:

Anexo:

Concelho:

Localidade:

Descrição da Oferta:

COMPETÊNCIAS (menor relevância 1 | maior relevância 5)
Operadores Logísticos:
Comércio:
Transportes:
Compras e Inventário:
TIC em Operações de Logística e Distribuição:
Outros:

APOIOS
Subsídio de transporte:
Subsídio de alimentação:
Outros:
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A.2. Protocolo de Estágio Curricular

PROTOCOLO DE ESTÁGIO CURRICULAR

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
Entre:
Instituto Politécnico de Setúbal, através da Escola Superior de Ciências Empresariais, com sede em Campus do IPS,
Estefanilha, 2914-503 Setúbal, pessoa colectiva nº. 503720364, representada pelo Diretor, Professor (…), como segundo
outorgante, adiante designado por ESCE/IPS;
Empresa, com sede em (…), pessoa coletiva nr. (…), representada pelo(a) Dr.(ou/título) (…), como primeiro outorgante, adiante
designada por Organização de Acolhimento;
e
Estudante, estudante(a) finalista do Curso de Licenciatura em (…), com o Bilhete de Identidade nº (…), residente na (…), como
terceiro outorgante, adiante designado por Estagiário(a);

considerando que:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

O Ensino Superior Politécnico tem como objectivo a formação científica e técnica dos seus estudantes tendo em vista a sua
inserção profissional;
Esta formação deverá contribuir para o desenvolvimento das empresas/organizações e da sociedade em geral;
O intercâmbio, entre as Escolas e as empresas/organizações, é um instrumento fundamental para promover um melhor
ajustamento entre a oferta e procura de emprego;
A vivência organizacional tem um carácter formativo, o qual é fundamental para o desenvolvimento e consolidação das
competências técnicas e sociais dos Diplomados;
O acolhimento de jovens finalistas, portadores de novas ideias e conhecimentos na área das ciências empresariais, pode
contribuir para o desenvolvimento competitivo das empresas/organizações;
As entidades empregadoras podem beneficiar de uma mais fácil integração de novos quadros quando optam pela contratação dos
seus Estagiários.

é celebrado o presente protocolo de colaboração nos termos dos números seguintes:

OBJECTO

1)

Pelo presente protocolo, a Organização de Acolhimento proporciona à ESCE/IPS e ao(à) Estagiário(a) a realização de um estágio
devidamente adequado ao seu grau de formação e definido no plano de estágio.
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DURAÇÃO
2)

O estágio tem a duração de três meses com o início em (…) e termo em (…).

LOCAL E HORÁRIO

3)

A acção referida na cláusula anterior desenvolve-se em (localidade), durante o horário de funcionamento normal da
Organização de Acolhimento.
ENQUADRAMENTO DO ESTÁGIO

4)
5)

Este protocolo não gera qualquer vínculo laboral entre as partes, mantendo-se o Estagiário vinculada ao estatuto de estudante
definido pela ESCE/IPS.
O Estagiário no exercício da actividade do estágio estará abrangido pelo seguro escolar.

DEVERES DO(A) ESTAGIÁRIO(A)

6)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

São deveres do(a) Estagiário(a):
Realizar o estágio referido em 1) com empenhamento, interesse, assiduidade e pontualidade;
Elaborar relatórios intercalares das actividades desenvolvidas sempre que solicitados pelos respectivos coordenadores;
Zelar pela boa conservação dos equipamentos e demais bens que lhe sejam disponibilizados pela Organização de
Acolhimento;
Tratar com urbanidade, respeitar e fazer-se respeitar por todos os colaboradores da Organização de Acolhimento, bem
como, os que com esta se relacionem;
Guardar sigilo de informações e conhecimentos relacionados com a actividade da Organização de Acolhimento, que esta
entenda como confidencial;
Justificar e, se possível, avisar antecipadamente a Organização de Acolhimento e a ESCE/IPS de todas as ausências na
actividade do estágio;
Contribuir com todo o seu conhecimento para o bom desempenho da Organização de Acolhimento.

DIREITOS DO(A) ESTAGIÁRIO(A)

7)
a)
b)

São direitos do(a) Estagiário(a):
Manter o estatuto de estudante da ESCE/IPS;
Ausentar-se do local de estágio 2 dias por mês, com a finalidade de se deslocar à ESCE/IPS ou a local necessário para o bom
desempenho do estágio ou do seu relatório, sem prejuízo do referido na alínea f) do n.º 6.
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COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO

8)

O(A) Estagiário(a), no desempenho da sua actividade de estágio, será coordenado(a) e acompanhado(a) por um quadro
da Organização Acolhedora, a designar por esta, e por um Docente da ESCE/IPS.
9) Os coordenadores de estágio por parte da Organização de Acolhimento e por parte da ESCE/IPS manterão os contactos
necessários para um bom desenvolvimento do estágio.
10) As actividades a desenvolver pelo(a) Estagiário(a) constarão de um plano de estágio a elaborar pelo(a) Estagiário(a),
sujeito ao acordo de ambos os coordenadores, devendo estar concluído até 15 dias após o início do estágio.

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO

11) Após a realização do estágio, o(a) Estagiário(a) elaborará um relatório final que será objecto de avaliação por um júri do
qual fará parte o Coordenador da Organização de Acolhimento.

DENÚNCIA

12) O presente protocolo não é renovável e caducará automaticamente sem necessidade de qualquer comunicação, no termo
do prazo fixado em 2);
13) Qualquer das partes poderá denunciar imediatamente o presente acordo, caso outra não cumpra qualquer uma das suas
disposições.

Este protocolo de estágio é feito em triplicado, sendo um exemplar entregue a cada um dos Outorgantes.

Setúbal, 201(--)

O PRIMEIRO OUTORGANTE

O SEGUNDO OUTORGANTE

O TERCEIRO OUTORGANTE
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A.3. Ficha de Avaliação de Desempenho do Estagiário
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B. Listagem de FAQs

1.

Para realizar Estágio/POA, é necessária inscrição no SAE?
A inscrição no SAE é obrigatória e realizada online.

2.

Quando posso inscrever-me em Estágio/POA?
O estudante finalista poderá inscrever-se no SAE para realização de Estágio/POA a partir do momento em
que tenha 3 ou menos unidades curriculares (UC) por aprovar nas licenciaturas de GDL, MKT e GSI, e 4 ou
menos unidades curriculares na licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, quando tiver disponibilidade
para cumprir horário laboral sem prejuízo da frequência das aulas e durante a fase de inscrição.

3.

Quando são as fases de inscrição para a colocação em estágio/POA?
As fases de inscrição deverão ser aprovadas e depois divulgadas no Portal da ESCE e no SAE.

4.

Como se procede para efectuar inscrição?
O SAE comunica ao estudante o link do formulário para proceder à inscrição.

5.

O estudante pode angariar o seu próprio estágio?
Sim. Mas se optar pela angariação própria deverá informar o SAE desse facto no ato da inscrição
(formulário online). O estudante recolhe a ficha de oferta de estágio junto da organização e submete
digitalmente aquando da sua inscrição on-line SAE. O início do estágio auto-angariado carece da
autorização prévia da Direção do Curso.

6.

Como podem os estudantes ter acesso à bolsa de oferta de estágios?
O finalista poderá i) dirigir-se ao SAE (Gabinete A2.04), durante o horário de atendimento, e solicitar a
consulta da bolsa de ofertas de estágio ou ii) consultar a bolsa de ofertas através do Moodle.

7.

Como é feita a indicação das organizações escolhidas pelos estudantes?
Através de formulário on-line o estudante indica a lista de preferências com indicação das 5 organizações
preferenciais da sua candidatura.

8.

Como é feito o processo de candidatura e de colocação?
Após inscrição para estágio, com entrega da Ficha de Inscrição e da Lista de Preferências e da receção do
Curriculum Vitae, o SAE procede ao envio das candidaturas ao DC. No caso de ofertas de estágio sem
necessidade de entrevista o DC propõe a alocação de estágio. No caso de a organização requerer
entrevista os dados serão encaminhados para a organização e o estudante assume a responsabilidade
pela gestão do processo.

9.

Qual a duração do Estágio/POA?
Três meses.

10. O estágio é em full-time ou part-time?
O estágio decorre em full-time, mas o horário efectivo é acordado entre a organização e o estagiário.
11. Quando pode começar o estágio?
Preferencialmente, os estágios devem iniciar-se preferencialmente em maio.
12. O trabalhador-estudante pode fazer estágio?
Normalmente não. No entanto, nos casos do horário laboral permitir uma disponibilidade total para
cumprimento do horário da organização acolhedora, poderá acordar-se a realização do estágio, após
autorização da Direção do Curso e desde que o estudante não realize o estágio no âmbito das tarefas do
trabalho quotidiano.
13. O estagiário está coberto por algum seguro?
Sim. Enquanto estudantes da ESCE, os estagiários estão cobertos pelo seguro escolar.
14. Pode reprovar-se no Estágio/POA?
Sim. Se o estudante não entregar, junto do SAE, o relatório de estágio dentro do prazo, não será aprovado
nessa UC, pelo que terá de se voltar a inscrever nessa UC na Divisão Académica do IPS no período
seguinte de inscrições semestrais. A entrega do relatório só pode ser feita mediante prévia autorização do
docente orientador da ESCE e verificação do estado de inscrição do estudante pela Divisão Académica.
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15. Há algum protocolo ou formalização do estágio?
Sim. Há um contrato, assinado entre a organização, estagiário e ESCE, em que se formaliza a colaboração.
16. Há algum acompanhamento do estágio pela ESCE?
Sim. Cada estagiário terá um docente a orientar o estágio, que manterá o contacto com a empresa.
17. De que forma é feita a atribuição do docente orientador?
A atribuição do docente orientador de estágio é uma competência da Direção do Curso.
18. Há algum trabalho/relatório que o estagiário tenha de entregar?
Sim. No final do estágio, o estudante tem 30 dias para entregar um relatório, que depois será apresentado
e discutido publicamente na ESCE e terá uma nota de 0 a 20 (desejavelmente, um representante da
empresa estará presente e participará na atribuição da nota).
19. Como é definido o início do Estágio/POA?
O início do Estágio é definido por consenso entre a organização acolhedora e o estagiário e indicado, pelo
estudante, ao SAE e Diretor de Curso. O início do POA corresponde ao dia da atribuição formal,
normalmente por e-mail, do docente orientador pela Direção do Curso. O POA tem início no dia em que for
comunicado o orientador académico, no estágio curricular a data de início é acordada e registada no
contrato.
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