Normas transitórias para aplicação à formação em contexto de trabalho dos Cursos Técnicos
Superiores Profissionais durante o período da suspensão das atividades letivas presenciais e da atual
situação epidemiológica com base no DESPACHO (PR)39/2020

Preferencialmente
deverá ser
adotado o
TELETRABALHO
para a UC de
ESTÁGIO

FOI POSSÍVEL IMPLEMENTAR O
TELETRABALHO ?

SIM

Metodologias da formação em contexto de trabalho dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais

NÃO

ESTÁGIO FOI SUSPENSO OU
INTERROMPIDO?

SIM

NÃO

INFORMAR qual o início
da SUSPENSÃO ou
INTERRUPÇÃO (data)
ESTÃO GARANTIDAS AS CONDIÇÕES
DE SEGURANÇA NA ENTIDADE DE
ACOLHIMENTO PARA CONTINUAR O
ESTÁGIO PRESENCIAL ?

Garantir o acompanhamento do
TELETRABALHO por parte do :
- supervisor na entidade de acolhimento;
- orientador da ETeSP.

NÃO

PROCURAR ADOTAR O TELETRABALHO
ou PONDERAR A SUSPENSÃO ou
INTERRUPÇÃO do ESTÁGIO PRESENCIAL

Contactar o ORIENTADOR
Contactar o Diretor de Curso
SIM
INFORMAR ESSA
GARANTIA E A DECISÃO
DE CONTINUAR O
ESTÁGIO PRESENCIAL
(data)

Garantir o acompanhamento do ESTÁGIO
PRESENCIAL por parte do :
- supervisor na entidade de acolhimento;
- orientador da ETeSP (videoconferência).

Continuar a registar as horas de trabalho e a
preparar os documentos do dossier de estágio,
tendo em vista a conclusão atempada da UC de
ESTÁGIO

SIM

INFORMAR qual o início
da SUSPENSÃO ou
INTERRUPÇÃO (data)

NÃO

INFORMAR qual o início
do TELETRABALHO (data)

Continuar a registar as horas de teletrabalho e a
preparar os documentos do dossier de estágio,
tendo em vista a conclusão atempada da UC de
ESTÁGIO

PRETENDE AGUARDAR PARA RETOMAR O ESTÁGIO
NA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO QUANDO TAL FOR
POSSÍVEL ?

Enviar registos das
presenças até ao início da
SUSPENSÃO ou
INTERRUPÇÃO

Preencher requerimento
assumindo que vai
aguardar pela possibilidade
de retomar o estágio,
assumindo que poderá não
concluir a UC de ESTÁGIO a
tempo de concorrer ao
concurso especial de acesso
às licenciaturas

ESCOLHER UM PROJETO OU TRABALHOS
a realizar para terminar a UC de ESTÁGIO.
A escolha deve ser feita de acordo com o
ORIENTADOR da ETeSP e DIRETOR DE
CURSO e sempre que possível sobre um
tema da entidade de acolhimento. Se
possível o SUPERVISOR da entidade de
acolhimento deverá ajudar na escolha do
tema.

INFORMAR O DIRETOR DE
CURSO E A DIRECÇÃO DA
ETeSP ACERCA DO:
TEMA e SUMÁRIO do PROJETO

Continuar a registar as horas de projeto e a
preparar os documentos do dossier de estágio,
tendo em vista a conclusão atempada da UC de
ESTÁGIO

Enviar o requerimento para a DIRECÇÃO DA ETeSP
dando conhecimento ao ORIENTADOR e DIRETOR
DE CURSO.

