Resultados da Avaliação dos Estágios Curriculares das Licenciaturas do ISVOUGA
pelas Entidades Acolhedoras (Empresas/Organizações)

As entidades protocoladas com o ISVOUGA para efeitos de acolhimento de Estudantes numa
relação de Estágio Curricular são as seguintes:
NIMCO Portugal
L4D Web Agency live 4 Digital
Grupo Rokefil/Sacrofil
Simoldes
Colep
Acaíl
Faurecia
Ramada
Toyota Caetano
Kirchhoff Automotive
Yasaky Saltano Ovar
Banco Santander
Globaz
Fopil
Centro Hospital Entre Douro e Vouga
Aspock
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Câmara Municipal de Vale de Cambra
Remax
Da auscultação efetuada aos Estudantes sobre a relevância da existência de um Estágio
Curricular na fase terminal das suas licenciaturas, a totalidade dos Estudantes (100%) considera que o
Estágio Curricular constitui uma mais-valia para o seu currículo, dado que:
- representa uma “experiência prática em contexto de trabalho”,
- permite a aquisição de “novos conhecimentos e competências”,
-“é o primeiro contacto com o mundo do trabalho” e
-“constitui experiência profissional”.
De acordo com os resultados obtidos na sequência de estudo realizado, no ano letivo de 2015/16,
pelo Serviço de Integração e Acompanhamento Profissional (SIAP), com vista à avaliação efetuada às
Entidades recetoras de Estágios Curriculares, relativa aos desempenhos dos Estudantes acolhidos
(Estagiários), as competências mais positivamente avaliadas pelas Entidades são:
-a Disposição para Aprender (82%),
-a Assiduidade e Pontualidade (82%),
-a Capacidade de adaptação (77%),
-a Responsabilidade (77%) e
-o Comportamento Profissional (73%).

Avaliação do Desempenho do Estudante Estagiário

De um modo global, de acordo com o mesmo estudo, cerca de 90% das Entidades considera o
contributo e impacto do Estagiário na Organização entre Bom e Muito Bom.

Contributo do Estagiário para a Entidade

De entre as principais razões identificadas para o acolhimento de Estudantes do ISVOUGA, em
situação de estágio curricular, identificaram-se as seguintes:
- o grau de credibilidade da Instituição (46%),
- a existência de Protocolo com o ISVOUGA (32%) e
- a experiência de estágios anteriores bem-sucedidos (27%).
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Grau de adequação da formação ministrada no Isvouga aos
conhecimentos/competencias necessários para o exercício da profissão

O estudo em causa permitiu ainda aferir que as Entidades acolhedoras consideram o ensino
ministrado no ISVOUGA ajustado aos conhecimentos e competências necessárias ao exercício da
profissão, sendo que:
- 57% o percecionam como muito adequado e
- 14% totalmente adequado.

