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A. Introdução 
A crescente produtividade do trabalho industrial está a resultar em desemprego juvenil elevado. 
Ao mesmo tempo, os requisitos de capacidades estão em mudança: são necessários mais 
conhecimentos de alto nível, bem como competências baseadas em experiência. Assim há 
necessidade de promover e expandir a possibilidade de efetuar a aprendizagem em contexto 
de trabalho e de programas de estágios. O principal objetivo do ApprEnt é colmatar o fosso 
entre o mundo da educação e das empresas, reforçando as parcerias que envolvem empresas, 
Instituições de Ensino Superior (IES) como prestadores de EFP e outras partes relevantes 
interessadas, tais como organismos públicos, representantes dos estudantes e representantes 
de promotores de EFP com o objetivo final de promover o estabelecimento da aprendizagem 
baseada no trabalho e, em especial, dos estágios. Assim, a essência do projeto é desenvolver 
ferramentas que facilitem a cooperação e melhorem os resultados dessas parcerias. 

Um aspeto fundamental dos estágios e programas de aprendizagem baseada no trabalho é a 
orientação próxima que os estudantes recebem tanto do supervisor do Ensino Superior (ES) 
quanto do mentor da empresa. Enquanto o primeiro é capaz de fornecer experiência em 
competências transversais, métodos académicos e mais conteúdos teóricos (supervisores), o 
último é muito experiente em desafios reais da empresa e na implementação de soluções 
práticas (mentores). Duas abordagens diferentes que precisam uma da outra e que são 
fundamentais para o pleno desenvolvimento dos futuros profissionais. No entanto, a questão 
que permanece é se esses dois perfis diferentes e complementares estão bem preparados 
para orientar os estudantes na conclusão do programa complexo de Estágios no Ensino 
Superior (EES). Estarão cientes da importância da colaboração e partilha? Será que adquiriram 
as competências necessárias para realizar a supervisão de EES? Terão entendido claramente 
a necessidade de desenvolver essas competências?  

O ApprEnt discutiu esses pontos com uma ampla variedade de partes interessadas1 e reuniu 
várias evidências: 

� Os mentores2 normalmente são nomeados para o seu papel de mentoria sem 
preparação prévia para as tarefas de dar apoio aos estudantes dos programas do EES 

� Normalmente os mentores entendem a mentoria do EES como simples tutoria dos 
estudantes; no entanto, a tutoria do EES é bastante mais complexa  

� Não existe formação formal dirigida aos mentores do EES em todos os países da UE  

                                                
1 Mais	de	200	indivíduos	foram	consultados	de	diferentes	formas	durante	o	projeto	(incluindo	103	
participantes	de	workshops	e	de	discussão	em	focus-group	em	seis	países	diferentes	da	UE,	37	autores	
de	estudos	de	caso,	56	funcionários	de	organizações	de	parceiros	e	participantes	de	diferentes	
consultas	on-line	e	presenciais) 

2	Mentores	(de	PME	e	indústria)	e	supervisores	(das	IES)	serão	designados	por	“mentores”	no	presente	
documento,	como	um	conceito	global,	a	partir	deste	ponto.	Contudo,	para	o	leitor,	é	importante	
compreender	as	diferenças	entre	os	profissionais	da	IES	e	da	empresa,	explicadas	resumidamente	
anteriormente. 	
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� Os mentores de países que têm algum tipo de formação disponível tendem a evitar 
frequentar o curso, pois demora muito tempo e eles não veem a necessidade de o 
fazer 

� As Instituições/organizações não preveem um período de tempo específico para os 
mentores desenvolverem capacidades ou para adaptar as suas capacidades às 
especificidades deste tipo de programas 

� Os mentores de IES e das empresas nem sempre trabalham em conjunto para um 
processo totalmente integrado de aprendizagem do estudante, criando assim uma 
lacuna de comunicação que pode afetar os resultados da aprendizagem 

� Os países da UE não têm regulamentos sobre o trabalho de orientação nem preveem 
uma acreditação adequada 

Tendo em consideração todos estes fatores, o ApprEnt desenvolveu um protótipo de estrutura 
genérica para um curso de Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC) que pretende dar aos 
potenciais utilizadores a base para formação de mentores de programas de Estágios do Ensino 
Superior, EES. Sendo um protótipo de uma estrutura genérica, o curso dá orientação 
suficiente, mas ao mesmo tempo flexibilidade de modo a que qualquer instituição / organização 
de qualquer país pode adaptar o modelo e o seu conteúdo às suas próprias necessidades, 
tendo em conta não só os aspetos legais nacionais, mas também limitações institucionais / 
organizacionais (especialmente as ligadas ao tempo e aos recursos).  

Esta estrutura genérica é uma ferramenta que os utilizadores podem definir e finalizar de 
acordo com suas necessidades e contextos específicos. O conteúdo está dividido em várias 
seções: princípios educacionais, definição do EES, descrição de todas as ferramentas do 
ApprEnt, estrutura genérica do curso e anexos. O Anexo 8 (pág. Error! Bookmark not 
defined.) é um exemplo de conceito de curso, adaptado ao contexto local da Áustria, e que é 
baseado numa abordagem MOOC (Massive Open Online Course). O protótipo de curso da 
Áustria pode fornecer uma visão de como um curso genérico pode ser adaptado a um contexto 
específico.  
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B. Estágios no Ensino Superior  
Antes de começarmos a definir a estrutura do curso DPC genérico do ApprEnt, é importante 
entender o que é o EES e quais são suas principais características. 

O consórcio ApprEnt discutiu longamente como os programas de EES poderiam ser 
distinguidos de outros tipos de programas de aprendizagem. Dessas discussões surgiu um 
ponto que foi apontado como crucial. Como os Estados Europeus não estabeleceram um 
quadro comum para os programas de EES, cada país entende-o de uma forma ligeiramente 
diferente e, por isso, é necessária alguma flexibilidade quando se discute este tópico de uma 
forma global na Europa. O que é comum em todos os países é o fato de que, num programa de 
EES, uma IES, em colaboração com empresas ou indústrias, elabora um programa para 
atender às necessidades emergentes da empresa ou área de mercado de trabalho. Também é 
comum que o objetivo seja obter algum tipo de qualificação ou crédito no ES. No entanto, as 
opiniões variam quanto à forma como o programa tem que ser de forma a cumprir os critérios 
do EES. Este ponto chave da discussão, é refletido na definição do EES que o ApprEnt adotou.  

Do ponto de vista da colaboração Universidade-Empresa, entende-se por “Estágio no 
Ensino Superior” um programa que tem todas ou no mínimo quatro características 
dentre as seis listadas abaixo: 
 

1. a aprendizagem alterna entre um local de trabalho e uma instituição de ensino ou 
formação 

2. o programa tem uma forte componente de tutoria/mentoria tanto no trabalho 
como na IES, na qual o empregador e a instituição de ensino superior, em 
colaboração, assumem a responsabilidade de fornecer instruções e 
oportunidades de aprendizagem significativas no local de trabalho,, com uma 
pessoa qualificada, para oferecer ao estudante a oportunidade de adquirir 
conhecimentos, capacidades e competências necessárias na profissão  

3. o programa faz parte da educação e formação formal e / ou contínua 

4. a conclusão bem-sucedida do programa, permite que os estudantes adquiram 
uma qualificação ou parte de uma 
qualificação e recebam um certificado 
oficialmente reconhecido 

5. os estágios baseiam-se num contrato 
ou num acordo formal entre o 
empregador e o estagiário, mas, por 
vezes, podem basear-se num contrato 
ou num acordo formal com a IES. 

6. os estagiários estão vinculados 
contratualmente a um emprego e a 
uma IES e recebem uma remuneração 
na forma de salário, mesada ou similar pelo seu trabalho. 
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No projeto ApprEnt, ao escolherem casos de estudos, os parceiros concordaram em aceitar 
como programas do EES os que cumpram um mínimo de 4 das características anteriormente 
referidas. Isto permitiu encontrar exemplos deste tipo de atividade em todos os países 
parceiros, bem como em outros países, provando, portanto, a adequação da definição. 

No entanto, tendo em consideração a relevância das seis características incluídas na definição, 
o consórcio enfatiza a importância de construir programas de EES que atendam a todas as 
características (não apenas a quatro delas). Na verdade, seria difícil conceber como programas 
completos de EES os que não prevejam uma mentoria dupla, que não incluam um contrato / 
acordo ou que não alternem a aprendizagem académica com a aprendizagem no local de 
trabalho. 
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C. Princípios Educacionais 
Os princípios fundamentais que sustentam o curso genérico de DPC aqui proposto são: 

1. O principal objetivo deste curso DPC é dotar de mais conhecimentos os indivíduos que se 
tornaram recentemente ou estão a pensar ser, no futuro, mentores de estudantes que 
estão a realizar programas de EES. 

2. A experiência prévia dos participantes é relevante e um ponto de partida fundamental 
neste curso. Será uma ajuda para entenderem os casos e situações explicados no curso. 

3. Os Cursos de CPD são mais eficazes para o seu desenho e concretização quando optam 
por uma abordagem de resolução de problemas em vez de uma abordagem didática. Isso 
significa que: 

� A informação é disponibilizada como um recurso não como uma palestra longa  
� É dado tempo à partilha de boas práticas, bem como de casos reais com potencial 

para melhorar  
� É dado tempo aos participantes para refletirem sobre sua própria prática profissional e 

a da sua equipa 
� É dado tempo para refletirem sobre disposições institucionais apropriadas 
� O planeamento de ações para efetuar mudanças é importante para permitir que os 

participantes pensem sobre como implementar as suas novas ideias. 

4. Um elemento importante da formação é o recurso a exemplos de referência. Por exemplo, 
funcionários que adaptaram com êxito as suas políticas e práticas. 

5. É importante que os profissionais escutem a voz do grupo alvo final - estudantes do 
programa EES que completaram a sua formação ou que estão atualmente a estudar -, o 
que pode ser feito envolvendo-os diretamente no curso de alguma forma e / ou através do 
uso do estudo de casos. 

6. A orientação do EES é efetuada por duas pessoas - um indivíduo da IES e outro indivíduo 
da empresa ou PME. Assim, o curso DPC deve atender às necessidades individuais dos 
seus papéis específicos, permitir que comparem as suas técnicas e pontos de vista sobre a 
orientação e ajudá-los a prepararem-se para a construção de uma “abordagem de equipa”. 
Há, portanto, valor em reunir profissionais com o mesmo tipo de função, para que possam 
aprender uns com os outros, e também em reunir profissionais com perfis diferentes em 
equipas completas. 

7. É importante que o ponto de partida seja a situação em que os participantes se encontram 
em termos de posição institucional, de conhecimento pessoal e de compreensão do EES e 
do trabalho de mentoria em geral e, depois, construir sobre isso. Isto é, o curso deve ser 
moldado para se adequar aos participantes, e não o contrário. 

8. É importante valorizar o que os participantes já sabem e / ou podem fazer. Por exemplo, 
alguns podem não ter conhecimento de protocolos académicos ou padrões de qualidade do 
ES, mas serem especialistas num conjunto específico de capacidades necessárias num 
setor específico. O especialista deve ser convidado a conduzir a explicação e a discussão 
no momento apropriado (quando o conjunto de capacidades é discutido, por exemplo). 
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D. As Ferramentas ApprEnt 
O projeto ApprEnt desenvolveu uma série de ferramentas que podem ser consideradas parte 
integrante do curso DPC para mentores e, ao mesmo tempo, úteis para as  IES e empresas 
que desenvolvem programas de EES. 

 
i. Boas Práticas 

O projeto recolheu 33 casos diferentes de exemplos de programas de EES em 9 países 
diferentes da Europa. O modelo para recolher os casos, que se concentra na descrição da 
melhor prática (qual a razão para o seu caso ser particularmente interessante?) E o feedback 
dos utilizadores (o que dizem os seus estudantes sobre o programa?), produz evidência 
concreta do sucesso, ou não, de cada modelo, ajudando a analisar como é que os modelos (ou 
aspetos específicos dos modelos) poderiam ser adotados noutros ambientes. 

Todas as boas práticas reunidas estão disponíveis no site do projeto 
https://apprent.eucen.eu/tools/. Na primeira página de cada caso mostra-se graficamente 
quais das 6 características da definição são cumpridas, dando assim, ao leitor, uma ideia geral 
sobre se um caso particular pode oferecer informação sobre o que procura, ou não. 

Os casos, recolhidos em 9 países diferentes da EU, com um nível diferente de implementação 
dos EES, oferecem uma gama vasta de exemplos.  

 
ii. Análise SWOT e Comparativa  

Assim, no contexto do projeto, a parceria trabalhou em conjunto para identificar a perceção dos 
representantes das IES e dos representantes das PME em relação aos programas de EES. A 
sessão de trabalho e a discussão consequente permitiram identificar pontos fortes, pontos 
fracos, oportunidades e ameaças que as diferentes partes sentiam estarem associados a este 
tipo de programas. Um dos grandes problemas identificados por ambas as partes foi a questão 
de falta de confiança recíproca. Mas os benefícios dos programas de EES também foram 
profusos e bem entendidos pelos grupos. Esta análise SWOT foi integrada mais tarde na 
análise comparativa dos estudos de caso e do feedback recolhido em 6 dos 8 países parceiros. 

A análise comparativa inclui a interpretação quantitativa e qualitativa dos casos recolhidos e um 
conjunto de recomendações gerais que são baseadas no feedback que as principais partes 
interessadas exprimiram durante as discussões dos focus-group nacionais. Reflete as 
preocupações das partes envolvidas neste tipo de programas, e ideias sobre como melhorá-
los, a fim de serem mais atraentes para empresas, IES e, também, estudantes. 

A análise está disponível no site do projeto https://apprent.eucen.eu/tools/ 
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iii. Recomendações Políticas  

As discussões nas reuniões dos parceiros e, mais importante, o feedback recolhido das partes 
interessadas, permitiram ao consórcio ApprEnt destacar um conjunto de recomendações 
políticas dirigidas a diferentes níveis de decisores. Cada uma das recomendações indica 
também como é que os estudantes beneficiariam delas. As recomendações, importantes para 
os níveis Europeu, nacional, de negócios e institucional, abordam os seguintes pontos-chave:  

� Regulamentos 
� Estratégia e formulação de políticas 
� Formação 
� Mobilidade 
� Orientação e coordenação 
� Garantia da qualidade 
� Alocação de recursos 
� Financiamento 
� Transparência 
� Sustentabilidade 

Esta ferramenta pretende resumir as principais razões para apoiar, melhorar e ampliar as 
oportunidades dos EES e destaca os benefícios que esse tipo de programa oferece a todos os 
parceiros envolvidos. As recomendações políticas (numa versão detalhada e resumida) estão 
disponíveis no site do projeto https://apprent.eucen.eu/tools/  

iv. Modelo de Acordo 

O consórcio ApprEnt desenvolveu uma ferramenta prática: uma minuta de modelo de acordo 
para as instituições utilizarem no compromisso de um EES. Pretende-se, com o modelo, que 
deve ser assinado pelas três partes do EES (o estagiário, a IES e a PME / empresa), proteger 
todos, reforçar a necessidade recíproca de todas as partes e a sua contribuição para a 
parceria. O objetivo é dar informações sobre porque é que cada uma das partes é importante e 
porque é que uma boa colaboração no EES será satisfatória e benéfica para todos os 
envolvidos. 

O modelo de acordo ApprEnt foi concebido com base nos modelos existentes utilizados em 
diversas instituições e está disponível no site do projeto. https://apprent.eucen.eu/tools/   

v. Ações de promoção  

Os programas de EES não são amplamente conhecidos. Um dos objetivos do projeto é 
produzir ferramentas que permitam que os utilizadores destes programas informem outros 
sobre os benefícios de realizar estes cursos. Em nosso entender quem já beneficia destes 
programas vai querer tornar-se Embaixador e explicar a razão por que os programas de EES 
são uma boa escolha! O conjunto de ações de promoção ApprEnt inclui uma visão geral do que 
é o EES e cinco cartões (flash cards), sendo cada um direcionado à abordagem de decisores 
políticos, IES, empresas, estudantes potenciais e mentores. Tem também a transcrição de 
citações vários utilizadores e a sugestão de uma forma de abordarem os não utilizadores. 

O conjunto de ações de promoção está disponível no site do projeto 
https://apprent.eucen.eu/tools/  
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E. Mentoria - Funções e 
Competências 
Os programas de estágios no ensino superior desenvolvidos em dois locais de aprendizagem 
exigem orientação e orientação em ambos os locais de aprendizagem, que são instruídos por 
diferentes lógicas de ação: 

• Trabalho real versus situação de aprendizagem padronizada 
• Aprendizagem pela experiência vs. aprendizagem teórica  

A comunicação entre todas as partes é fundamental. Os fluxos de comunicação vão em 
direções diferentes, como mostrado na Figura 3 (ver Módulo 6, página 25) - entre os mentores 
e entre cada mentor e os estagiários (em ambas as direções). A capacidade de trabalhar em 
equipa é essencial. 

A necessidade de comunicar e partilhar será mais bem cumprida se forem usadas ferramentas 
como aplicações on-line (consulte o Anexo 3, página 50).  

 
Funções dos orientadores 
 
Orientador profissional 

� Ajudar a integração no espaço do trabalho 
� Identificar locais de aprendizagem no processo de trabalho, de acordo com o currículo 
� Definir um percurso de aprendizagem de acordo com o currículo  
� Orientar o estudante no processo de aprendizagem dentro da empresa 
� Avaliar o progresso da aprendizagem  
� Validar as ferramentas académicas no espaço de trabalho 

Orientador académico 

� Aconselhar o estudante 
� Cuidar da adequação entre o trabalho solicitado pelo estudante e o currículo 
� Acompanhar os resultados académicos 
� Orientar o estudante no processo de aprendizagem dentro da empresa  
� Avaliar o progresso de aprendizagem 
� Validar as ferramentas académicas no espaço de trabalho 

Competências necessárias para os orientadores 

� Capacidade de acolher 
� Capacidade de contextualizar 
� Capacidade de apresentar resultados e conclusões  
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� Capacidade de avaliar 
� Capacidade de orientar 
� Capacidade de ajudar 
� Capacidade de reconhecer 
� Capacidade de integrar 
� Capacidade de colaborar com outros mentores 

O Anexo 6 (página 54) contém uma lista das principais capacidades e competências esperadas 
num orientador. 
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F. Estrutura genérica do curso 
A estrutura básica deste curso inclui questões para discussão e recursos sugeridos para apoiar 
a discussão, que pode ser abordada de diferentes maneiras, usando diferentes métodos e 
exercícios de aplicação (por exemplo, brainstorming, dramatização, avaliação de casos de 
estudo, envolvimento de modelos de referência e estudantes). 

Existem sete secções diferentes previstas na estrutura genérica do ApprEnt do curso de 
formação CPD: 

� Módulo 1: Preparação - Conhecimento das características e vantagens do EES 
� Módulo 2: Apresentação dos mentores aos estudantes do EES 
� Módulo 3: Entendendo as necessidade e expectativas dos estudantes do EES 
� Módulo 4: Planeamento da estratégia de aprendizagem do estudante 
� Módulo 5: Dar apoio ao processo de aprendizagem 
� Módulo 6: Ferramentas para a cooperação de mentores 
� Módulo 7: Formação contínua – Plano de ação para os participantes 

Antes de iniciar a formação com o seu grupo de mentores, leia todas as sete partes e planeie 
como lidar com cada uma delas. Isto ajudará a ter uma sessão mais focada e frutífera. 

Também poderá querer ver um protótipo de modelo de curso transformado num MOOC (veja o 
Anexo 8, página 56). Poderá inspirá-lo quando estiver a preparar o seu próprio curso. 
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Módulo 1: Preparação - Conhecimento das 
características e vantagens do EES 
 
Antes do início do curso deve entrar em contato com a equipa que participará no curso e 
solicitar a sua colaboração, preparando-se para a sessão com antecedência. Dê-lhes algum 
tempo (mínimo de 2 semanas) para fazer essa preparação, pois há muito que podem ler e 
recolher. 

Sugestão de preparação pré-curso para os participantes: 

� Perfis individuais - cada participante deve preparar um ficheiro de uma página que 
inclua: 

� descrição do seu papel atual 
� áreas de especialização 
� experiência de orientação ou de trabalho com estudantes 
� motivação para mentor 
� expectativas 
� possível contribuição para a discussão 
� outras informações relevantes 

� Leitura geral – podem ser cobertas várias áreas, por exemplo:  
� regulamentos nacionais 
� abordagem europeia aos programas de estágio 
� relatórios do CEDEFOP sobre estágios, etc. 

� Leitura interna - especialmente: 
� políticas e regulamentos institucionais / organizacionais para o 

desenvolvimento ou envolvimento de/em programas de estágio (ver 
especialmente em Avaliação) 

� Lendo os principais recursos – por exemplo:  
� alguns dos casos de estudo do ApprEnt  
� a análise comparativa e as recomendações políticas 

� Avaliação – por exemplo:  
� Estudos de casos específicos comparando-os com a própria experiência 

� Recolha de modelos de documentos - como: 
� Materiais utilizados na supervisão de estudantes 

� Ler outras ferramentas e materiais do ApprEnt - por exemplo:  
� modelo de acordo de parceria 
� conjunto de ações de promoção 

� Descobrir mais sobre as funções e habilidades dos mentores – comece com:  
� Seção E deste documento  
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Módulo 2: Introdução à orientação de estudantes de 
EES 
 
Os principais objetivos desta apresentação são fazer com que todos os participantes se 
conheçam, compartilhar as suas expectativas e motivações, e começar a lidar com as 
especificidades do trabalho com os estudantes que vão realizar um programa de EES. 

 
Quem somos nós? 
 

� Introdução e apresentação dos participantes, especialmente se ainda não se 
conhecerem (se se conhecem, pode-se saltar este ponto) 
 

� Breve introdução do que os participantes pretendem do curso (utilize os perfis 
individuais que escreveram no Módulo 1 - fase de preparação da formação, página 
16) e discuta a diferença nos objetivos pessoais de cada participante 
 

� Apresentação e justificação do programa do curso  

 
O que são os programas EES? 
 

� Trabalhe em pequenos grupos e discuta:  
� O que entende por EES?  
� Acha que estes programas são diferentes de outros programas de estágio?  
� Como?  

 
� Trabalhe em pequenos grupos – partilhe e discuta:  

� Quais as estruturas que já estão em vigor na sua organização / instituição para 
preparar o EES?  

� Que tipo de estruturas ou suporte acha que o EES precisaria para ser 
implementado na sua organização / instituição? 
 

� Onde podemos saber mais sobre EES estabelecidos e seus benefícios? 

 
 

Recursos sugeridos: 
 

v Ler Anexo 1, Modelo de estágio UBO, página 30 
v Ler Anexo 2, Caso de estudo P01.4ES “Universidade de Deust”, página 37 
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Por que é importante que os estudantes de EES tenham um mentor 
académico e outro da empresa?   
 

� Trabalhe em pequenos grupos e discuta: 
� O que é para si um mentor?  
� No seu entendimento, porque é que os estudantes de EES precisam de dois 

mentores? 
� Qual dos dois mentores é o mais importante? Porquê? 

 
� Trabalhe em grupos "mistos" e comece a explorar:  

� O que pode aprender o pessoal da IES com o pessoal das empresas?  
� O que pode aprender o pessoal das empresas com o pessoal da IES?  
� Porque é que ambos são importantes e se complementam nos programas de 

EES? 

 
� Trabalhe em grupos "mistos" e comece a explorar:  

� Imagine a cooperação perfeita entre os mentores académicos e os 
empresariais - De que ferramentas precisam? Como serão partilhados o 
trabalho e o conhecimento sobre o estudante com quem estão a trabalhar?  

 
 
Sugestão de recursos:  
 

v Ler Anexo 3, Ferramentas para orientação dual, página 50  
v Ler Anexo 6, Principais habilidades e competências dos mentores, página 54 
v Ler Anexo 7, Necessidades e créditos dos mentores, página 55 
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Módulo 3: Entendendo as necessidades e expectativas 
dos estudantes de EES 
Os programas do EES oferecem ao estudante a oportunidade de obter um CTeSP, licenciatura 
ou mestrado através de uma mistura de trabalho e estudo. Um estagiário vai gastar parte do 
seu tempo no trabalho e o restante será alocado ao estudo. Este método permite que os 
estudantes continuem a desenvolver-se dentro da sua área, ao mesmo tempo que obtêm 
conhecimentos e habilidades transferíveis, de alto nível. 

As principais razões pelas quais os estudantes escolhem um programa de EES são: 

i. Podem estudar de forma mais flexível 
ii. Treinam habilidades-chave que os empregadores esperam que os seus funcionários 

tenham 
iii. Aprendem ao seu próprio ritmo, com o apoio dos mentores 
iv. Tornam-se mais confiantes e seguros na sua profissão 
v. Ganham dinheiro enquanto estudam 
vi. Têm a oportunidade de serem recrutados mais rapidamente após a conclusão do 

estágio 
vii. Frequentemente têm ofertas de salários mais elevados do que os graduados 

tradicionais 

No entanto, os estagiários matriculados em EES passam por um programa muito exigente e 
desafiador - precisam de atingir os requisitos académicos estabelecidos pelas IES onde 
estudam (como qualquer estudante em outros programas de ES) e, ao mesmo tempo, 
responder aos desafios da empresa que os acolheu.  

 
Porque é que o EES é diferente? 
 

� Trabalhe em pequenos grupos e discuta:  
� Acha que os estudantes tradicionais têm os mesmos objetivos que os 

estagiários do ES? 
� Como valoriza a ideia de trabalhar e estudar ao mesmo tempo? 
� Acha que os estagiários de ES podem precisar de apoio extra para cumprir as 

suas obrigações tanto na IES quanto na empresa? Que tipo de apoio extra? 

 
� Trabalhe em pequenos grupos: 

� Desenhe rapidamente um currículo, adaptando um curso padrão às 
necessidades e características de um programa EES 

� Discuta no seu grupo as inclusões / alterações essenciais que os programas 
do EES devem ter em comparação com outros cursos tradicionais similares  

 
 
Recursos sugeridos:  
 

v Ver a Figura 5 (Anexo 1), página 31 – os programas de estágio que conhece 
seguem a estrutura deste diagrama? 
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Como adaptar-se aos programas de EES? 
 

� Trabalhe em pequenos grupos e discuta a sua experiência anterior com estudantes:  
� Porque é que a sua experiência anterior pode ajudar? 
� Pensa que a sua experiência anterior pode ser um fardo na sua nova função? 
� Como pode usar a sua experiência e adaptá-la aos requisitos dos estudantes 

de EES? 

 
 
Recursos sugeridos:  
 

v Leia as Ações de Promoção, em particular, a secção sobre estudantes 
potenciais 

v Ler Anexo 2, Estudo de Caso P01.1 “University of Chester (UK)”, página 47  
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Módulo 4: Planeamento da estratégia de aprendizagem 
do estudante 
Em geral, os programas de EES são orientados para as competências e são focados nos 
estudantes. Recomendam-se abordagens de portfólio para documentar as competências e 
para as avaliar3. 

Os mentores apoiam os estudantes através de supervisão contínua. No decorrer dos 
programas de EES, espera-se que os estudantes: 

� se tornem estudantes autónomos (reforçar a sua capacidade de aprendizagem ao 
longo da vida) 

� documentem a aprendizagem informal no local de trabalho e reflitam sobre ela (Registo 
da aprendizagem) 

� comprovem as aprendizagens verificadas alcançadas através de documentos 
(Showcase ePortfolio) e os autoavaliem por um critério estabelecido 

� liguem a teoria e a prática  

O primeiro passo para planear a estratégia de aprendizagem do estudante é preparar uma 
entrevista (ou várias, se necessário) para identificar a aprendizagem anterior do estudante e 
combiná-la com os resultados da aprendizagem do programa atual de EES que o estudante 
escolheu. Os passos seguintes seriam:  

� Definir as aprendizagens verificáveis do EES que necessitam de ser adquiridas 
� Discutir com o estudante e escolher a estratégia de aprendizagem final, incluindo o 

projeto a ser realizado na empresa / indústria 
� Discutir a estratégia de aprendizagem com a empresa / indústria e definir os 

parâmetros para a alcançar tanto na empresa / indústria como na IES 

 
Planeando a aprendizagem: 
 

� Trabalhe em pequenos grupos e discuta:  
� Quais são os pontos mais importantes a descobrir acerca do estudante? 
� Como incentivaria o estudante a ser proativo na discussão? 

 

Competências adquiridas: 
 

� Trabalhe em pequenos grupos e discuta: 
� Como descobrir as habilidades práticas que o estudante já possuí? 
� Como descobrir se essas habilidades correspondem à qualidade exigida tanto 

na empresa / indústria como na IES?  
� Quem deve estar envolvido na identificação de habilidades práticas? Porquê? 

 
 

Recursos sugeridos:  
 

v Ler Anexo 4: Métodos de Discussão, página 51 
 

  

                                                
3	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1557308711000916	
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Módulo 5: Dar apoio ao processo de aprendizagem 
A tutoria para estudantes de EES baseia-se no pressuposto de que, no início, os mentores 
darão aos estagiários um forte apoio, que será reduzido passo a passo para que os estudantes  
possam autorregular o seu processo de aprendizagem.  

A Figura 1, abaixo, mostra um processo de aprendizagem para o EES e como os mentores 
podem apoiar as diferentes fases. As quatro etapas baseiam-se num modelo de aprendizagem 
para competências transversais, que foi desenvolvido no projeto EU ATS20204.  

 

 
Figure	1	Tarefas	típicas	de	mentores	e	estudantes	num	processo	de	aprendizagem	do	EES.	Gráfico	baseado	no	
Modelo	de	Aprendizagem	ATS2020	para	competências	transversais	através	do	trabalho	do	ePortfolio	(Ghoneim,	
Gruber-Mücke	e	Grundschober,	2017).	

  

                                                
4 http://www.ats2020.eu/ 
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A Figura 1 mostra as tarefas dos mentores em torno do processo de aprendizagem de um 
estudante: 

i. Aprendizagens verificáveis (learning outcomes): Identificação e definição de várias 
(quatro ou cinco) aprendizagens verificáveis por fase de aprendizagem, em conjunto 
com os estudantes. Elas enquadram-se nas aprendizagens verificáveis definidas no 
currículo e na experiência anterior do estudante. Incluir também critérios para medir a 
consecução dos resultados da aprendizagem. 

ii. Estratégia de aprendizagem: Desenvolvimento da estratégia de aprendizagem em 
conjunto com os estudantes, levando em consideração os diferentes locais de 
aprendizagem - a IES e o local de trabalho. 

iii. Documentação de apoio e feedback: Discussão da documentação (diário de 
aprendizagem ou Portfólio) apoiando os processos de aprendizagem e os resultados, 
com os estudantes. Registo escrito de feedback para dar suporte ao processo de 
aprendizagem (feedback formativo). 

iv. Reflexão: Processo de reflexão através de Métodos de Discussão e de Feedback. No 
final das etapas de aprendizagem, os estudantes verificarão se alcançaram os 
resultados de aprendizagem esperados. Identificam também quais os resultados 
adicionais de aprendizagem não esperados que foram alcançados. Os estudantes 
mostram, usando a documentação (ponto 3), em que grau atingiram os resultados de 
aprendizagem e sumariam os resultados num relatório ou numa folha do portfólio. Os 
mentores reveem o relatório e dão feedback.  

 
Como é que este processo de orientação difere dos seus métodos de 
tutoria habituais? 
 

� Trabalhe em pequenos grupos e discuta:  
� Qual dos 4 pontos costuma realizar ou já realizou no curso de tutoria de 

estudantes que não são do EES?  
� Qual dos 4 pontos acha que é mais desafiador? 

 
Veja a Figura	2 e reflita … 
 

� O que lhe sugere a imagem? 
� Quem poderão ser as duas pessoas na imagem (no contexto do EES)? 

 

 
 

Figura	2	Desenho	‘Significado’	(Licença	CC	BY-NC	4.0)	
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Que tipo de materiais de suporte usa e / ou precisa? 
 

� Trabalhe em pequenos grupos e discuta: 
� Já ouviu falar do “diário de aprendizagem ou portfolio”? Já o utilizou? Porquê? 
� Tem uma documentação especial para o auxiliar com qualquer dos 4 pontos 

identificados acima? Que tipo de documentos? Por que é útil?  
� Utilizaria alguma ferramenta digital? Quais? Para quê? 

 
 
Recursos sugeridos:  
 

v Ler Anexo 4 Métodos de discussão, página 51 
v Ler Anexo 5 Portfólios de aprendizagem, página 53 
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Módulo 6: Ferramentas para a cooperação de mentores 
O Estágio no Ensino Superior é um processo de aprendizagem em dois ambientes de 
aprendizagem diferentes - instituições de ensino superior e local de trabalho - com um mentor 
em cada ambiente de aprendizagem. A cooperação entre mentores é, portanto, essencial para 
o sucesso de um programa de Estágios da Educação Superior. A Figura 3, abaixo mostra os 
fluxos de comunicação entre os mentores do EES e entre os mentores e o estagiário. 

 

 
Figura	3 Fluxos de comunicação entre os mentores do EES e entre os mentores e o estudante/estagiário. 

 
O programa de Estágios Superior, desenvolvido em dois locais de aprendizagem, requer 
orientação em ambos os lugares e cooperação entre os dois mentores para assegurar um 
processo de aprendizagem bem-sucedido. 

 

 
	

Figura	4 Processo típico de cooperação de mentores no EES.	
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A Figura 4 (página 25) mostra o campo de cooperação entre IES e mentores da empresa: 

I. Partilhar compreensão: o EES reúne o mundo académico e a vida real do 
trabalho. Ao conceber e implementar o programa de aprendizagem, é importante 
organizar um espaço intermédio entre as duas dimensões para encontrar e 
desenvolver uma compreensão partilhada de ligação entre teoria e prática e 
desenvolver uma relação de confiança entre os mentores. Isso também pode 
fazer parte do desenho do Currículo, no qual todas as partes interessadas 
(estudantes, empregadores, mentores e outros) devem estar envolvidos. Todas 
as partes interessadas, mas principalmente os mentores, devem compreender o 
reconhecimento dos níveis de aprendizagem e questões como resultados de 
aprendizagem avaliável, atribuição de créditos e assim por diante. 

II. Desenhar a trajetória de aprendizagem: os programas de EES tendem a ser 
uma combinação de unidades ou módulos tradicionais baseados em disciplinas 
ensinadas, e de aprendizagem experimental nos locais de trabalho. A conceção 
da trajetória concreta de aprendizagem – incluindo a identificação dos principais 
locais de aprendizagem no processo de trabalho – requer uma cooperação 
harmoniosa entre os mentores 

III. Avaliação do progresso dos estudantes: os programas de EES estão entre a 
aquisição de habilidades e competências planeada nos locais de trabalho e o 
desenvolvimento cognitivo em instituições de ensino superior. Até ao momento, 
saber/definir quem é competente para avaliar o desenvolvimento de 
competências e habilidades, e quando, é uma questão que afeta também a 
forma como a avaliação contínua do progresso do estudante é incorporada nos 
processos de feedback, para garantir uma aprendizagem de alta qualidade 

IV. Reflexão sobre o programa EES.  

 
Como cooperar e quando?  
 

� Trabalhe em pequenos grupos e discuta:  
� Qual dos diferentes campos é mais desafiador? 
� Como incentivaria a cooperação e o processo de feedback entre os mentores? 

 
Que tipo e materiais de suporte usa e / ou precisa?  
 

� Trabalhe em pequenos grupos e discuta: 
� Precisa de documentação especial para apoiar a cooperação? Que tipo de 

documentos?  
� Usaria alguma ferramenta digital? Quais? Para quê? 

 
 
Recursos sugeridos:  
 

v Ler Anexo 3 Ferramentas úteis para orientação dual, página 50 
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Módulo 7: Formação contínua – Plano de ação para os 
participantes 
Uma vez concluídas todas as etapas anteriores do DPC, o curso deve incluir uma fase de 
reflexão sobre como aplicar o conhecimento e as ferramentas reunidas no curso às atividades 
reais. Como parte desta reflexão, propomos várias questões: 

� O que aprendi? 
� Como pode a aprendizagem tornar-me um mentor melhor? 
� Pelo que aprendi, o que posso usar para melhorar a minha prática? 
� Das novas ferramentas que conheço agora, quais posso incorporar na minha prática 

para facilitar o processo de orientação? 
� O que preciso para trabalhar / acompanhar? 
� Que outros recursos seriam úteis se estivessem disponíveis? 
� O que posso partilhar com colegas que iniciam a orientação de estudantes em 

programas de EES? 
� O que podemos fazer em grupo para melhorar a política e a prática nas nossas 

instituições / organizações? 

 
Os participantes também podem construir no seu planeamento pessoal uma forma de 
monitorar o seu próprio desempenho, tomando nota de histórias de sucesso, por exemplo, num 
diário. Ou tomando nota dos fatos de que tomam conhecimento, por exemplo:   

� Como é que a sua nova abordagem em relação à orientação afeta os estudantes?  
� Como é que isso os ajuda?  
� Recebe feedback positivo por parte dos estudantes com quem trabalha?  
� Sabe se a sua experiência positiva os encoraja a falar sobre o EES a outros estudantes 

potenciais? 

 
Também seria valioso se os participantes refletissem sobre as oportunidades e a melhoria de 
resultados que a colaboração com mentores que o par organização / instituição oferece:  

� Como é que esta colaboração melhora os resultados de aprendizagem do estudante?  
� Porque é que trabalhar em pares (mesmo a distância) melhora o seu próprio trabalho?  
� Que conhecimento adquiriu com o seu colega mentor que pode ajudar a ajustar a sua 

própria abordagem de orientação? 

 
Outro ponto interessante a ser refletido é sobre qualquer novo desenvolvimento que a 
coorientação possa ter trazido, tais como: 

� Envolveu-se em novas colaborações universidade-empresa pessoalmente? 
� Desenvolveu novos contatos que podem ser úteis no futuro? 
� Acha que a sua instituição / empresa é mais visível agora para os outros, graças ao 

seu trabalho como orientador? 
� Acha que a sua instituição / empresa está mais próxima da sociedade?  
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Esta autoanálise pode ajudar os participantes a refinar a sua abordagem e tornar-se mais auto 
conscientes de possíveis obstáculos ou desafios. Desta forma, os mentores atuam como 
praticantes reflexivos que aprendem com a sua experiência e podem refinar a sua prática ao 
longo das suas carreiras. 
 

 
Recursos sugeridos:  
 

v Ler Anexo 6 Principais aptidões e competências dos mentores , página 54 
v Ler Anexo 7 Necessidades e créditos dos mentores, página 55 
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Anexo 1: Resumo do Modelo de estágio UBO 
 

 
Gabinete de Estágio da UBO 

A Universidade de Brest (UBO) criou um gabinete que coordena todos os programas do 
EES liderados pela universidade em colaboração com a indústria, o “Gabinete de 
Aprendizagem UBO”. Este gabinete trata dos aspetos pedagógicos, profissionais e pessoais 
dos estagiários que participam em algum dos programas de EES da universidade. O 
gabinete dá orientação e aconselhamento aos alunos que iniciam um novo programa e 
quando começam o seu trabalho, especialmente se este for difícil. Uma das suas principais 
tarefas é ajudar os alunos a prepararem-se para as entrevistas, mas também como 
encontrar alojamento ou como mudar para a cidade onde irão trabalhar (no caso de a 
empresa não ser local). 

Este tipo de apoio só pode ser assegurado em instituições de ensino superior 
comprometidas com a dimensão social das universidades. Os alunos não se sentem 
sozinhos e a taxa de abandono é insignificante em comparação com outros tipos de 
programas. 

O acordo de estágio inclui um período experimental de três semanas para adaptação. Inclui 
uma nota clara especificando que um estagiário não substitui um funcionário padrão dentro 
da empresa de acolhimento, mas sim que o estagiário trará algo novo, inexistente na 
empresa. 

A disponibilidade dos programas de EES é promovida de diferentes maneiras. A escolha da 
empresa de acolhimento por vezes é feita organizando eventos tipo “Job Dating”, onde as 
empresas apresentam as suas necessidades e os alunos podem ver o que está disponível, 
e talvez oferecer um projeto específico a ser realizado. 

 
Alianças e cooperação 

A UBO oferece programas de EES que, por vezes, são desenvolvidos em colaboração com 
outros parceiros. Um desses parceiros é o Instituto Universitário de Tecnologia (IUT), que 
tem uma estratégia clara em relação às PME e abordagens de aprendizagem. 

Os mentores do IUT recebem um manual no início do curso e espera-se que o apliquem. O 
papel do mentor da empresa é ajudar os estagiários a integrarem-se no local de trabalho, 
definir a sua progressão no estágio e validar as ferramentas académicas a utilizar durante o 
estágio. O papel do mentor académico é aconselhar o estagiário, cuidar da adequação entre 
o trabalho que é solicitado ao aluno e o nível em que o estagiário está a estudar, 
acompanhar os seus resultados académicos, etc.. O mentor académico visita o estagiário 
no seu local de trabalho, pelo menos uma vez. O mentor da empresa participa na 
apresentação do estágio no final do programa. 
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Definição do programa 

Uma vez por ano, representantes académicos e empresas parceiras reúnem-se para decidir 
o que é importante e se o programa precisa ser alterado ou atualizado, tentando aproximar-
se do que as empresas necesitam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure	5	Etapas	do	processo	para	obter	um	prémio	da	HEA	e	indicação	dos	atores	envolvidos	(C	Royo,	2019)	
	

 

Anexo criado por Carme Royo (eucen) com base em observações durante o workshop ApprEnt 
em Brest, maio de 2018.  
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Anexo 2: Estudos de caso selecionados do ApprEnt 
 

 
Este anexo refere apenas um número limitado de estudos de caso analisados durante o 
projeto ApprEnt. O acesso completo a todos os estudos de caso está disponível em 
https://apprent.eucen.eu/tools/  

Lista de casos incluídos neste documento: 

� ESTUDO DE CASO P08.2 | Universidad Complutense de Madrid (ES) ... 33 

� ESTUDO DE CASO P01.4 | Universidade de Deusto (ES) ...................... 37 

� ESTUDO DE CASO P06.2 | Universidade de Turku, TSE exe (FI) .......... 40 

� ESTUDO DE CASO P07.2 | Universidatà di Catania (IT) ......................... 43 

� ESTUDO DE CASO P01.1 | University of Chester (UK) ........................... 47 
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ESTUDO DE CASO P08.2 | Universidad Complutense de Madrid (ES) 

Autor: Lucila FINKEL 
 

Adequação deste caso à definição ApprEnt de EES: 100% 
 

Posto de 
trabalho/ 
formação 

 

Mentorado Remuneração 
Programa 

Formal 
Certificação 

Contrato/ 
Acordo 

      
 
Descrição do modelo:  
 

Nos últimos anos, a Espanha aprovou novos regulamentos que visam implementar um novo 
modelo de políticas ativas de emprego, incorporado na Estratégia Espanhola de Ativação do 
Emprego 2014-16 (EEAE). É especialmente importante mencionar a publicação, em setembro 
de 2015, da Lei 30/2015 que regulamenta a formação profissional para o emprego, e que 
tenta enfrentar as mudanças necessárias para modernizar o modelo de produção e colocar a 
Espanha numa trajetória de crescimento sustentável, gerando emprego estável e de 
qualidade, para todos. 
 

A formação dupla também foi reforçada com um novo regulamento sobre certos Aspectos do 
contrato de formação e estágio. Apesar do baixo número de contratos desse tipo (não mais 
que 1%), houve um aumento significativo de 25% desde 2014, coincidindo com o novo 
desenvolvimento regulatório. As autoridades regionais podem iniciar pedidos públicos de 
validação de aprendizagens não formais e informais, dependendo das necessidades locais ou 
setoriais do mercado de trabalho. Estes procedimentos capacitam os cidadãos a  
empreenderem formação adicional e a adquirirem qualificações completas. A procura de 
reconhecimento pode ser motivada por necessidades das empresas, solicitações de parceiros 
sociais ou requisitos mínimos de qualificação dos órgãos reguladores setoriais. 
 

Os adultos sem qualificação podem ter as suas habilidades reconhecidas ou adquirir uma 
qualificação formal por meio de formação. Foram desenvolvidos testes de competências 
essenciais para programas avançados de EFP e acesso a certificados profissionais. Estão a ser 
desenvolvidos ambientes e plataformas de estágio on-line ou virtuais, para facilitar o acesso 
aos programas de EFP. A reforma de 2015 visa aumentar a qualidade do CVET e melhorar a 
gestão dos fundos públicos dedicados à formação para o emprego, para evitar fraudes. Isto 
deve ser garantido por meio da creditação de provedores de EFP e da oferta de formação que 
conduza a qualificações formais. A monitorização dos resultados da formação, incluindo a 
transição para o emprego, apoiará também a qualidade da formação; para esse fim, está em 
desenvolvimento um banco comum de dados de formação. Os parceiros sociais e as 
autoridades regionais participam na garantia da qualidade do CVET. 
 

Possíveis programas de aprendizagem para estágios na Espanha: 
 

� Sistema de EFP com módulo obrigatório de formação em centros de trabalho; 
� EFP duplo ou estágios: formação dupla + contrato ou bolsa de estudos + acordo de 

aprendizagem; 
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� Programas de educação e formação profissional contínua (CVET) no sistema de 
emprego, resultando em certificados de profissionalismo ou diplomas; 

� Instituições de ensino superior: programas de educação permanente ou contínua (com 
ou sem programas  de formação dupla); doutoramentos industriais (Bolsas Torre 
Quevedo); graus oficiais com estágios longos. 

Forças e fraquezas: 
A força e, ao mesmo tempo, a fraqueza do sistema de estágios em Espanha reside na sua 
flexibilidade atual: como não está bem definido, abrange atualmente diferentes fórmulas, 
conforme descrito. Além disso, é preciso destacar a alta qualificação do corpo docente no 
nosso país e o grande espaço de melhoria na promoção dos vínculos entre o sistema 
educacional e as empresas, sem perder a autonomia, a qualidade e a pluralidade do sistema. 
 

Boa Prática: 
 

Objetivo do Mestrado 
O objetivo do Mestrado em Auditoria e Contabilidade é preparar, académica e 
profissionalmente, futuros especialistas em contabilidade e auditores de contas. Para este 
último, tem em atenção às condições que o Instituto de Contabilidade e Auditoria de Contas 
estabelece para os programas de formação teórica dos auditores e para a aprovação da 
primeira fase do processo de exame para acesso legal à prática da auditoria. 
 

Métodos de Ensino e Aprendizagem 
Os estágios externos em empresas representam uma parte nuclear do currículo académico "É 
muito importante que os alunos não estejam a ir tomar café para o chefe" (Coordenador). 
 

Os alunos explicaram-nos as atividades que costumam realizar: visita a clientes, contabilidade 
anual e circularização de bancos de fornecedores - o que significa que os alunos participam 
diretamente nas auditorias. Eles consideram que, sem esses estágios, não haveria um 
processo de aprendizagem adequado, ou o necessário para adquirir as habilidades 
necessárias. 
 

Os alunos desfrutam de um processo de formação adaptado ao mundo real da empresa, algo 
que, em geral, valorizam muito positivamente. Esse processo de estágio é realizado de 
maneira extraordinária pelas empresas colaboradoras (por exemplo, ensinam o Excel for 
Audit).  Têm também um programa de formação interno nas empresas de auditoria. 
 

Estas empresas que oferecem estágios curriculares externos também participam na atividade 
de ensino. As avaliações de estágios externos são realizadas pela Universidade e pelas 
empresas; os cursos ministrados pelas empresas também são avaliados da mesma maneira. Os 
estágios externos são inicialmente realizados na empresa. Aqui, após um período de uma ou 
duas semanas, o aluno estagiário entra em contato com os clientes. 
 

Supervisão e Mentoria 
São designados dois tutores, um da Universidade e outro da empresa, para o aluno, durante 
todo o programa; o tutor da universidade é responsável pelo estágio. Além disso, os alunos 
geralmente trabalham diretamente com um auditor sénior, que os acompanha no processo de 
aprendizagem. O que foi aprendido é incorporado na plataforma própria da Universidade, 
denominada GIPE (Gestão Integral de Estágios Externos), onde são recolhidas todas as 
informações relacionadas com a gestão dos estágios e com as atividades desenvolvidas pelos 
alunos. No relatório final, os alunos precisam de detalhar as suas atividades diárias, o que 
aprenderam, de que maneira contribuíram para a empresa etc. 
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Critério de seleção 
Para ser admitido no Mestrado, é necessário possuir pelo menos um nível B2 de inglês, entregar 
o currículo e as transcrições do registo académico, e possuir um diploma em Administração de 
Empresas, ou em Contabilidade, ou  em Finanças, ou um diploma duplo em Gestão de Direito 
Empresarial ou em campos relacionados. Estes requisitos aparecem na página da Web e em 
Verifica, um modelo muito específico de um currículo académico para contabilidade. As 
empresas também estabeleceram um processo de seleção específico para estagiários, que leva 
em consideração a dinâmica do grupo, entrevistas pessoais, testes e avaliações de inglês. Além 
disso, algumas empresas incluem um exame de contabilidade. Outras empresas recebem apenas 
o currículo daqueles estudantes cujos estágios ainda não foram atribuídos. 
 

Nível de Grupos e Grupos Alvo 
Formação avançada para jovens com formação anterior em contabilidade e finanças e com 
alto nível de inglês (pelo menos B2). 
 

Tipo de Cooperação Comercial 
A colaboração é baseada num acordo entre a Universidade Complutense de Madrid (UCM) e 
as empresas, que inclui um anexo assinado pelo aluno, pela empresa e pelo coordenador 
académico do programa de estágio. 
 

Forças: 
� O Mestrado foi aprovado pelo ICAC (Instituto de Contabilidade e Auditoria de Contas, 

responsável pela criação do regulamento de contabilidade). A aprovação no Mestrado 
equivale ao primeiro exame do ROAC (Registo Oficial de Auditores), ou seja, os alunos 
são dispensados de concluir o primeiro exame. Por esse motivo, este Mestrado deve 
incorporar práticas externas de qualidade. 

� Empregabilidade: geralmente os alunos encontram trabalho antes de terminar o exame. 
A taxa de colocação de empregos é muito alta, devido à alta taxa de rotação do setor. 

� As empresas disponibilizam aos estudantes um apoio para os estágios (remuneração). 
Este apoio tem sido um compromisso deste Mestrado desde o seu início, e não é comum 
a outros Mestrados. Foi alcançado, em grande parte, graças ao papel de destaque em 
estudos de contabilidade, de alguns dos professores que lançaram o Mestrado, que 
asseguraram o contato com profissionais importantes do setor empresarial. 

Fraquezas: 
� O programa é adequado apenas para pequenos grupos de estudantes. 
� Os auditores efetuam uma seleção de alunos qualificada e personalizada. Este é um dos 

motivos para o número limitado de alunos selecionados. É também a razão pela qual os 
alunos são exclusivamente jovens. Não é possível escolher alunos com muita experiência, 
pois só é possível conceder 12 créditos para o estágio. Assim, no ano passado, apenas 22 
ingressaram no Mestrado e 19 permaneceram, face a uma procura de 308%, segundo o 
coordenador. Os requisitos são muito específicos e dependem das necessidades das 
empresas. 

� Para o coordenador do programa de estágio, a tarefa mais difícil é procurar empresas 
que ofereçam oportunidades a todos os alunos do Mestrado. 

� A bolsa ou auxílio financeiro que as empresas garantem aos estudantes varia de acordo 
com a empresa (de 300 a 800 €); isso influencia claramente a satisfação do aluno. 

� Os estudantes ingressam no período de pico das auditorias e trabalham em aspetos 
muito específicos desse período, não tendo, portanto, a oportunidade de experimentar 
outros períodos que também podem ser interessantes para a formação geral (por 
exemplo, meses fiscais) 
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� Apesar do seu valor agregado, o Mestrado oferece formação a um setor muito 
específico: os alunos fazem auditorias e muitos permanecem em consultoria. 

� É difícil estabelecer cooperação e garantir a participação de algumas empresas. 
Principalmente, porque querem apresentar-se elas próprias aos alunos; no entanto, 
algumas estão dispostas a participar do aspeto de ensino da colaboração. 

Comentários dos utilizadores: 

O Mestrado enriquece as teorias mais genéricas e o conhecimento específico obtido durante 
o bacharelado. Os alunos estão muito satisfeitos com a taxa de colocação no trabalho do 
Mestrado. 

O trabalho dos estagiários pode ser muito intenso, há muita procura e, às vezes, o tempo de 
tutoria não é suficiente: "da tutoria a tutoria, é como se um ano se passasse", diz um aluno. 
Às vezes, os alunos recebem funções e tarefas inadequadas para um estágio. 

Alguns estudantes reclamam por não cobrir alguns aspetos importantes do trabalho, como 
procedimentos fiscais. Segundo o coordenador, isso deve-se ao relacionamento cliente-
empresa baseado em confidencialidade e tomada de decisão. 

Ao longo dos processos de auditoria realizados para a empresa cliente, os estagiários 
relacionam-se com os clientes como auditores, melhorando o seu conhecimento, as suas 
habilidades de relacionamento, etc.) 

Relevância e transferibilidade: 

Embora este estudo de caso se refira a uma experiência de ES, é necessário levar em 
consideração que é um setor e uma profissão muito específicos, que exigem um perfil específico. 
Apesar da sua curta história, a evolução do Mestrado tem sido muito satisfatória. Para as pessoas 
entrevistadas, o Mestrado possui uma combinação perfeita de teoria e prática. No entanto, 
graças às modificações sugeridas pela Comissão da Qualidade, ganhará em qualidade. 

No próximo ano académico, será feita uma mudança na colocação dos estágios, pois passarão do 
segundo semestre para o terceiro (o Mestrado é de um ano e meio). A renovação da creditação 
paralisou a alteração solicitada pelas empresas na Comissão de Avaliação. Os estágios no 
segundo semestre foram bons porque, após os estágios nas empresas, os estagiários 
aprimoraram os seus conhecimentos teóricos. No entanto, os estudantes ficaram mais 
sobrecarregados porque, no terceiro semestre, estenderam o período de estágios curricular, 
assinando um contrato de estágio extracurricular com o Departamento responsável da 
Universidade. O fato de continuarem os estágios enquanto precisavam assistir às aulas 
presenciais levou-os, em alguns casos, a reprovarem numa disciplina. 

A mudança ajudará os alunos a estarem mais preparados teoricamente e a experimentarem um 
sentimento de pertencer à Universidade, especialmente antes de serem incorporados na 
empresa. 

Todos os entrevistados acreditam que o Mestrado é transferível para outros setores sempre que 
os profissionais e as empresas estiverem disponíveis, e seja feita uma seleção de alunos cujo 
perfil é o que a empresa deseja. Pode ser inviável dentro dum setor profissional que apresente 
menos oportunidades. Nesse sentido, é evidente como o Mestrado afeta a taxa de colocação de 
trabalho dos seus alunos e a sua empregabilidade geral pelas empresas. 

O setor ao qual é direcionado é importante para a empregabilidade do aluno e o sucesso do 
Mestrado. A relação universidade-empresa é importante e, para a universidade, é crucial ser 
considerada a primeira opção para as empresas quando se trata de contratar estudantes.  
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ESTUDO DE CASO P01.4 | Universidad de Deusto (ES) 

Autores: Janire GORDON-ISASI, Isabel FERNANDEZ RODRIGUEZ, Irene CUESTA GOROSTIDI 
 

Adequação deste caso à definição ApprEnt de EES: 100% 
 

Posto de 
trabalho/ 
formação 

 

Mentorado Remuneração Programa 
Formal Certificação Contrato/ 

Acordo 

      
 

Descrição do modelo:  
O modelo de aprendizagem da Universidade de Deusto incentiva o desenvolvimento pessoal 
dos alunos, permitindo um aumento significativo dos seus conhecimentos, habilidades, 
atitudes, valores e competências. A aprendizagem não pode basear-se apenas numa atitude 
meramente passiva e recetiva, mas, ao contrário, deve incentivar a busca, a iniciativa, a 
reflexão e a ação (Universidade de Deusto, 2001). 
 

O estágio na Universidade de Deusto baseia-se num Referencial Pedagógico desenvolvido 
pela própria Universidade, juntamente com a Universidade de Gröningen (Holanda), no 
âmbito do ProjectoTuning. Esta iniciativa, liderada desde o seu início por estas universidades 
e que tem uma longa história, espalhou-se não apenas por toda a esfera universitária 
europeia, na qual mais de duzentas universidades estavam envolvidas, mas também para 
outros continentes (Unidade de Inovação do Ensino, 2016). 
 

O Referencial Pedagógico mencionado inclui dois objetivos estratégicos da Universidade: 
 

- Por um lado, o desenvolvimento de um processo de inovação pedagógica envolvendo 
professores. 

- Por outro lado, a formação dos alunos é considerada a atividade pedagógica central dos 
departamentos. Os alunos da Universidade de Deusto são apreciados socialmente como 
indivíduos excelentemente formados numa dimensão dupla: o desenvolvimento integral de 
habilidades e o desenvolvimento de valores na sua vida pessoal e profissional (Teaching 
Innovation Unit, 2016). 

 

Nesse sentido, o presente Caso de Sucesso é consistente com esse compromisso 
estratégico da universidade. Os alunos trabalham o seu desenvolvimento pessoal com os 
orientadores, aprendem sobre o ambiente profissional visitando as empresas e 
trabalhando nelas, enquanto recebem o conhecimento necessário da equipa do facilitador 
para desenvolver o seu estágio e as suas habilidades. 
 

Os dois elementos principais da estrutura pedagógica da Universidade de Deusto são o 
Modelo de Ensino (MFUD) e o Modelo de Aprendizagem (MAUD). 
 

O MFUD é composto por quatro características essenciais: Valores, Atitudes, Competências e 
o Modelo de Aprendizagem, que apoia o desenvolvimento da autonomia e importância da 
aprendizagem. O MFUD combina as diferentes formas de aprender, para que os diferentes 
tipos de habilidades e capacidades entrem em jogo. Uma pessoa competente possui o 
conhecimento necessário, sabe como colocá-lo em prática e, ao fazê-lo, obtém resultados 
adequados. 
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O MAUD visa facilitar a aprender a pensar e melhora o trabalho de investigação e 
desenvolvimento, aspetos-chave do estudo e do trabalho universitário. Desenvolve cerca de 
cinco ciclos de aprendizagem, tendo como inspiração o modelo de Kolb e outros (1976) e a 
'pedagogia Ignaciana' (Gil Coria, 1999): contexto experiencial, observação reflexiva, 
conceitualização, experimentação ativa e avaliação. 
 

Boa Prática: 
 

Pontos fortes e áreas de melhoria do sistema: 
Os pontos fortes do atual quadro pedagógico são o trabalho que a Universidade de Deusto 
realiza, promovendo o desenvolvimento integral das habilidades e valores dos alunos, que os 
ajudam a posicionar-se nas suas vidas pessoais e profissionais. 
 

Em relação às áreas de melhoria, podemos destacar a necessidade de continuar a formar os 
professores no seu novo papel de facilitadores, incorporando também pessoas de 
organizações que desempenham estas funções essenciais em programas duplos. 
 

Objetivos. 
O Mestrado Dual em Empreendedorismo em Ação (MDEA) da Universidade de Deusto tem 
como objetivo formar profissionais capazes de conceber e liderar projetos inovadores, que 
contribuam para o desenvolvimento e a competitividade de nosso tecido económico e social, 
através da promoção de um sistema único de aprendizagem experiencial e partilhada, 
baseada em contextos de aprendizagem em cooperação entre a Universidade, empresas e 
organizações do ecossistema local de empreendedorismo e inovação. 
 

Metodologia: 
O Mestrado está estruturado em três módulos: 
Módulo 1 - os participantes enfrentam 9 desafios reais em 9 empresas colaboradoras 
diferentes (alternando os espaços de aprendizagem entre a empresa e a Universidade) através 
de uma metodologia de design thinking. 
 

Módulos 2 e 3 - a segunda etapa envolve o desenvolvimento de um projeto real, novo, de 
empreendedorismo, numa das empresas colaboradoras. Para isso contam com apoio dos dois 
facilitadores (da Universidade e da empresa) que reúnem os seus melhores conhecimentos 
para ajudar o aluno do Mestrado a nível de desenvolvimento técnico (habilidades técnicas) e 
pessoal (competências socio-emocionais voluntárias). Este período é complementado com 
doze sessões temáticas de aprofundamento sobre o desenvolvimento de projetos e 
habilidades de gestão. 
 

Nível e tipo de cooperação entre empresas: 
As empresas e instituições fazem parte do programa e a sua participação ocorre a diferentes 
níveis: no desenvolvimento de desafios reais e de projetos empreendedores internos à 
empresa, e na integração de pessoas nas empresas, para desenvolver esses projetos. Isto 
melhora a capacidade empreendedora das suas organizações. 
 

Desafios, pontos fortes e fracos: 
No futuro, temos que analisar a gestão do nível de intensidade de que os professores-
facilitadores necessitam para tornar o processo sustentável. Por outro lado, o trabalho em 
rede é considerado um ponto muito forte - a colaboração entre entidades, empresas 
colaboradoras e o grande número de relacionamentos que são criados -  particularmente 
enquanto oportunidade para os participantes se apropriarem da sua aprendizagem e da sua 
carreira. Como área estratégica da evolução do projeto, deve salientar-se que é essencial 
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realizar uma mudança cultural, tanto nas universidades como nas empresas, para permitir 
sustentabilidade e ter o maior impacto social possível. 
 

Comentários dos utilizadores: 
Os participantes avaliaram o Módulo 1 qualitativa e quantitativamente. Nesse processo, os 
participantes avaliam o seu próprio desempenho (Autoavaliação), o desempenho dos seus 
colegas de equipa e aspetos gerais do Mestrado (por exemplo, apoio a facilitadores, estrutura 
e organização, metodologia, feedback, informações fornecidas e inovação). 
 

Após observar e analisar os dados, podemos confirmar que os objetivos do Mestrado estão a 
ser cumpridos, pois os participantes sentem-se mais capazes e aprendem fazendo, sendo 
responsáveis pela sua própria aprendizagem. Os coordenadores por parte das empresas 
também demonstram  a sua satisfação e um compromisso em continuar a desenvolver e a 
participar no Mestrado, no futuro. 
 

Segundo os participantes, a equipa de facilitadores é uma parte fundamental do processo, 
destacando a importância de o facilitador da Universidade e da empresa trabalharem em 
conjunto desde o início. A metodologia utilizada, Design Thinking, parece ser útil para 
solucionar desafios de inovação, e o fato de receberem formação prévia antes do início do 
Mestrado é valorizado muito positivamente, pois permite-lhes obter mais proveito do curso. 
Em relação ao módulo 2, é salientado que, quanto mais os participantes veem a aplicabilidade 
direta dos seus projetos, tanto mais valor podem obter. Além disso, as tutorias personalizadas 
ajudam a integrar os conceitos no projeto de empreendedorismo. 
 

Em geral, os participantes afirmam que, através dos desafios, despertaram e expandiram o 
seu interesse pela inovação. Atualmente, a primeira edição está a ser finalizada e, portanto, 
dentro de alguns meses  poderemos dispor de informações sobre o impacto do Mestrado na 
vida profissional dos participantes. 
 

Relevância e transferibilidade: 
A educação dupla envolve uma forma nova de atuar, um relacionamento novo com todas as 
partes envolvidas e deveres novos.  Por isso é altamente recomendável uma formação antes, 
durante e mesmo após a implementação do programa (que nós vemos como uma filosofia de 
melhoria contínua). 
 

No caso de programas duplos na Universidade de Deusto, foi proposto um plano de 
formação para os tutores da universidade e das empresas, com o objetivo principal de 
aprender como orientar. 
 

A formação foca-se em fazer com que os tutores entendam os novos programas e adquiram 
habilidades básicas necessárias no EES, bem como o seu papel e funções. 
 

O feedback contínuo e personalizado é um ponto-chave, bem como a liderança, as 
comunicações e o trabalho em equipa. 
 

Mais detalhes do curso estão disponíveis em www.emprendimientoenaccion.deusto.es 
O vídeo do módulo 1 está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4Y65FDn1zew 
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ESTUDO DE CASO P06.2 | Turun Yliopisto (FI) 

Autor: Miia	TAMMISTO-LEHTINEN	 

Adequação deste caso à definição ApprEnt de EES: 100% 
 

Posto de 
trabalho/ 
formação 

 

Mentorado Remuneração 
Programa 

Formal 
Certificação 

Contrato/ 
Acordo 

      
 

Boa prática: 
 

A Business Talent Academy (BTA) é um programa de desenvolvimento para futuros 
funcionários-chave potenciais, focando-se na melhoria e fortalecimento da sua competência 
comercial. 

• O programa é executado em cooperação entre 5- 7 organizações, por exemplo 1-3 
pessoas de cada empresa (selecionadas pela administração / RH da empresa),com um 
máximo de 22 participantes. 

• As organizações envolvidas formam um grupo diretor (steering group) que define, 
assegura e segue os objetivos do programa. 

• O programa começa com entrevistas preliminares e discussões em grupo, por 
organização 

 

O programa visa ampliar as capacidades de pensamento estratégico, pensamento futuro e 
inovação e desenvolver habilidades gestão - tudo isto de acordo com os objetivos de cada 
empresa participante. 
 
Assim, o programa suporta os recursos gerais de desenvolvimento e renovação de 
negócios de cada empresa participante. 
 
Um dos principais métodos usados no programa BTA é o processo de orientação por pares: 

• Os pares de participantes atuam entre si como parceiros de luta, durante o programa 
BTA; 

• A orientação por pares é um método no qual o objetivo é partilhar conhecimentos, 
habilidades, informações e perspetivas, para promover o crescimento pessoal e 
profissional do outro parceiro;  

• Ao refletir sobre o seu próprio desenvolvimento, usar o seu par como espelho. 
 
O programa inclui dois projetos de desenvolvimento: um que é conduzido no decurso do 
trabalho do participante, e outro, de desenvolvimento pessoal, para garantir possibilidades de 
crescimento pessoal contínuo. 
 
O programa atribui créditos ECTS, que podem ser parcialmente utilizados durante a 
participação nos programas TSE, como por exemplo, EMBA e JOKO do (o planeamento e o 
preço são feitos separada e anualmente). 
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O programa pode incluir, por exemplo, 11 dias em sala de aula, orientação por pares, 
relatórios de desenvolvimento individual, criação de redes e aprendizagem entre pares, 
dentro de cada empresa e entre todos os participantes do grupo. O conteúdo detalhado será 
planeado em conjunto com as empresas participantes. 
 
Desafios: 
Reunir as empresas para participar. 
Forças: 
A rede multidisciplinar (= participantes), a partilha de boas práticas e o caminho de 
crescimento pessoal, pois há poucos participantes por empresa -> a adesão a novas ideias e 
implementação é  suave, há uma rede universitária grande de profissionais, especialistas e 
formadores externos. 
 
Fraquezas: 

Desenvolvimento contínuo para aprofundar ainda mais o conteúdo e, assim, garantir que são 
abordados  fenómenos precisos e tópicos atuais de negócios. 
 

Feedback dado pelos participantes do BTA2017 

Comentários sobre a avaliação geral: 
� “Variar os métodos apoiou o estágio. As visitas à empresa providenciaram uma visão 

de como outras organizações trabalham, e ideias para desenvolvimento [...] 
�  “A discussão com outros participantes e os seus testemunhos foram tão importantes 

como os conteúdos dos instrutores. As discussões tornaram-se animadas e benéficas 
para o desenvolvimento pessoal pela diversidade de profissionais no grupo. O 
programa foi bom e ajudou, talvez, a pensar de um ângulo um pouco diferente 
[...],Estou contente por ter tido oportunidade de participar nesta formação. No geral é 
um pacote de formação bom e compacto. [...] 

� “Acho que aprendi várias coisas e a estrutura foi boa. [...] 
� “A formação foi brilhante e não há palavras que possam elogiá-la o suficiente.” 

 
Comentários sobre o processo de orientação por pares: 

� “Conceito interessante e útil. Seria necessário mais esforço para funcionar 
corretamente. As discussões melhoraram no final do programa e a última foi talvez a 
mais orientada. [...] 

� “Um método de orientação novo, mas interessante. Raramente são feitas reflexões 
semelhantes dentro da própria organização, e o seu valor é óbvio. [...] 

� “O processo de orientação por pares foi uma ferramenta eficiente para poder refletir 
sobre as suas ideias e pensamentos com alguém que vem de fora da organização. 
Estou convencido de que também tentaremos continuar esse processo no futuro. ” 
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Comentários sobre os destaques e os estágios mais úteis do programa 
� “Liderança: grandes líderes são verdadeiros e confiáveis. As suas palavras e ações não 

são conflituosas. É importante encontrar um objetivo existencial (todos o devem 
descobrir individualmente). [...]” 

� "Acho que cada módulo incluiu estágios aprendizagens úteis e não destacaria 
nenhum em particular, pois todos são aplicáveis em diferentes situações. [...]” 

� “Conhecer pessoas de outras empresas e partilhar pensamentos e ideias. Ideias sobre 
como efetuar medidas, indicadores equilibrados; ideias para gerir o trabalho (liderar 
pessoas) etc. [...]” 

� “É difícil indicar as aprendizagens mais úteis porque havia muitos tópicos bons. [...] 
Houve muitas aprendizagens úteis no programa. Na minha opinião, os destaques 
foram Discussões de Estratégia e Balanced Score Card. [...]” 

� “A sessão de Liderança de Desempenho Elevado foi muito inspiradora e boa. Mas 
"Criar valor por meio de soluções" foi provavelmente a mais útil para mim, pois deu-
me uma perspetiva nova sobre o nosso negócio e influenciou real e significativamente 
a estrutura e as conclusões do meu relatório de desenvolvimento. [...]” 

� “As visitas de negócios e toda a aprendizagem que tive ao longo do percurso.” 
 
Podem encontrar-se mais detalhes em www.utu.fi/exe 
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ESTUDO DE CASO P07.1 | Università di Catania (IT) 
 

Autor: Roberta PIAZZA 

 
Adequação deste caso à definição ApprEnt de EES: 100% 
 

Posto de 
trabalho/ 
formação 

 

Mentorado Remuneração 
Programa 

Formal 
Certificação 

Contrato/ 
Acordo 

      
 
Descrição do modelo: 
Estágio tipo 1: 'Estágio para diplomas e qualificações profissionais, diplomas de educação 
pós-secundária e certificados de alta especialização técnica'. 
 
Destinado a pessoas de idade entre 15 a 25 anos e pode ser aplicado a programas de 
educação e formação profissional (EFP) nos níveis superior e pós-secundário. 
 
A duração mínima de um contrato Tipo 1 é de seis meses, enquanto a duração máxima é de 
três a quatro anos (dependendo da duração máxima do programa EFP que atribui o diploma, 
qualificação ou certificado desejado). Pode ser ativado a qualquer momento durante o 
programa de EFP (que, de outra forma, é inteiramente desenvolvido como na escola) e a sua 
duração pode ser diferente da do programa de EFP. 
 
Durante o Tipo 1, os alunos recebem formação formal numa instituição de ensino e formação 
(formação formal externa) e na empresa (formação formal interna) enquanto trabalham. A 
formação formal externa não pode exceder os limites horários definidos de acordo com os 
diferentes certificados, qualificações ou diplomas. Além de realizar a quantidade total de 
horas de formação num ano de estudo (cerca de 1 000 a 1 050 horas), o estagiário deve 
trabalhar um número de horas muito inferior às previstas no contrato de trabalho de um 
trabalhador em regime integral. Podem ser efetuadas em instituições de ensino e formação 
('formação externa') até 50-70% do número total de horas de formação de um ano de estudo. 
O número restante de horas (a diferença entre o número total de horas de formação de um 
ano de estudo e o número de horas externas de formação) deve ser consumido na empresa, 
recebendo 'formação interna'. Os estagiários também realizam atividades comuns de 
trabalho: as horas dessa componente são iguais à diferença entre as horas de trabalho anuais 
(como seriam para um emprego a tempo integral e são especificadas no contrato individual 
do Tipo 1) e as horas totais de formação de um ano de estudo. 
 
O estágio de Tipo 1 é definido por lei como um contrato de trabalho padrão, aberto e 
direcionado a alunos com idades entre 15 e 25 anos, tal como os outros dois tipos de estágio. 
Está ligado com a obtenção de um diploma, qualificação ou certificado formal de EFP. Quem 
assina um contrato de Tipo 1 é considerado funcionário e recebe um salário pelo tempo 
aplicado na empresa. A empresa assina também um protocolo e o plano de formação 
individual com a instituição de ensino e formação. 
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Referências: CEDEFOP (2017), Apprenticeship Review Italy. Construção de oportunidades de 
educação e formação por meio de estágios. REVISÕES TEMÁTICAS por PAÍS, Luxemburgo: 
Serviço de Publicações da União Europeia. 
 
Boa prática: 
Em 2014-2015, a ENEL foi a primeira empresa na Itália a efetuar cerca de 150 contratos de 
estágios de nível superior com estudantes a frequentar o segundo ano, com o objetivo de 
garantir períodos de formação em empresas reconhecidas no currículo escolar. Depois da 
aprovação do Jobs Act pelo Governo, a educação secundária sénior foi aberta exclusivamente 
para estágios iniciais (nível 1). 
 
Em setembro de 2014, foram recrutados 145 estagiário de toda a Itália, no seguimento de um 
acordo assinado com os sindicatos, em 13 de fevereiro daquele ano. O horário de trabalho, as 
tarefas e a remuneração foram claramente definidas em conformidade com o contrato 
nacional para o setor elétrico. Os currículos foram partilhados com autoridades e institutos 
técnicos o que permitiu que os jovens envolvidos obtivessem um resultado duplo: um diploma 
técnico e a sua primeira experiência real de trabalho. 
 
O processo de profissionalização corporativa torna-se mais rápido, otimizando a rotatividade 
de habilidades. Jovens, professores e tutores da empresa estão todos envolvidos em 
atividades de co planeamento. Assim,  todos são incentivados a pensar na gestão da 
experiência e a avaliar os resultados. Ao mesmo tempo, o processo permite  uma comparação 
dos métodos de observação e uma avaliação de habilidades técnicas e de habilidades sociais 
(trabalho em equipa, resolução de problemas, comportamento e responsabilidade proativos). 
 
O programa de 2016/2018 dura 36 meses. Além dos alunos da Escola Secundária Galilei-Sani 
de Latina, também envolve 140 estagiários de sete institutos técnicos de sete regiões, 
enquanto que, para o período de dois anos, 2017-2019, foram incluídos 30 estagiários 
adicionais de dois institutos técnicos em Abruzzo. Ao longo desses dois anos, os alunos 
participarão num estagiário remunerado, na empresa, com duração de 1.400 horas (incluindo 
280 horas de aulas com exercícios em laboratório). O projeto foi dividido em duas fases: 
 

1) Durante os primeiros 24 meses, os alunos do quarto e do quinto ano das escolas 
técnicas e industriais participaram de um programa de alternância escola-trabalho, 
que consistia em 800 horas escolares e o mesmo número (280 das quais em 
workshops) nas instalações da Enel. Os alunos passavam na empresa um dia por 
semana durante o ano letivo, com o compromisso de regime integral durante o verão. 

2)  A segunda fase, nos 12 meses seguintes, envolveu indivíduos que abandonaram 
recentemente a escola, e com um nível de qualificação considerado adequado pela 
Enel, num estágio profissional técnico e prático. Em 2016, juntaram-se a outros 140 
jovens que fariam o exame estatal em junho de 2018. Em setembro de 2017 juntaram-
se-lhes outros 30 jovens. 

Essa nova relação entre educação e experiência prática de trabalho já se tornou um modelo. 
A OCDE envolveu a Enel num workshop destinado a traçar estratégias para melhorar as 
habilidades, reconhecendo esta experiência como uma das formas mais eficazes de preencher 
a lacuna entre as habilidades fornecidas pelas escolas e as exigidas pelos empregadores. 
 
A maioria das empresas tende a considerar o Tipo 1 como, principalmente, um contrato de 
trabalho padrão aberto e, portanto, como uma opção contratual para recrutamento, em vez 
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de um investimento em formação. Como opção contratual, pode ser menos atraente em 
comparação com outras. A falta de conhecimento sobre o Tipo 1 também pode levar à 
comparação do Tipo 1 com o Tipo 2 como instrumentos alternativos ao contratar uma pessoa 
do mesmo grupo-alvo (18 a 25 anos) e considerar o Tipo 1 menos atraente que o Tipo 2, o 
que exige - o lado do empregador - menos envolvimento, menor grau de responsabilidade e 
menos burocracia. 
 
Embora o Tipo 1 se diferencie claramente dos outros instrumentos do sistema duplo e de 
programas de transição escola-trabalho (como estágios extracurriculares), alguns 
entrevistados alegaram que o fato de haver mais de um instrumento a cobrir a mesma 
população-alvo (menores de 25 anos) pode orientar as empresas para instrumentos de 
formação ou emprego que não sejam o Tipo 1. As empresas usaram os outros instrumentos 
(por exemplo, estágios curriculares) como uma forma de testar os jovens antes de lhes 
oferecer um contrato do Tipo 1. 
 
A alocação de horas entre formação e trabalho, externo e interno, pode não ser direta. A 
presença de estagiários no local de trabalho deve ser combinada com os processos de 
organização do trabalho e de produção da empresa. A esse respeito, a parcela mínima de 
cerca de 50% do 'formação formal' fora da empresa pode ser um desafio para a organização 
da empresa, especialmente para as PME (58). Como resultado, os representantes dos 
empregadores destacaram o problema das empresas em encontrar um equilíbrio entre o 
número de horas externas de formação e o número de horas gastas na empresa para 
formação e trabalho interno, e como organizá-las e combiná-las. 
 
Não há diretrizes para gerir - na prática - o estatuto duplo de estudantes e funcionários dos 
estagiários do Tipo 1: distinguir o formação interna da componente de trabalho e os aspetos 
de gestão de recursos humanos relacionados com a ausência do estagiário-trabalhador no 
local de trabalho (para participar em formação externa). Não há estratégias ou diretrizes 
específicas, coerentes e consistentes, sobre acesso, organização de turmas, orientação e 
aconselhamento, que sejam consistentes com o fato de  este instrumento ter uma natureza de 
sistema duplo, que pode ser aplicado a praticamente todos os programas e alunos de EFP e 
para diferentes propósitos. É extremamente desafiador e oneroso para as instituições de 
ensino e formação organizar e gerir a formação externa de estagiários quando cada instituição 
possui um número limitado de estagiários, distribuídos por várias turmas e trabalhando em 
locais diferentes, com diferentes contratos e datas de início. 
 
A oferta parcial de serviços de orientação em educação e formação na Itália reflete a falta de 
orientação e aconselhamento para os estagiários, não apenas antes de se tornarem 
estagiários, mas também durante o contrato. No passado, a combinação de motivação 
individual baixa e de serviços de acompanhamento fracos causava a interrupção de muitos 
contratos antes de a qualificação final ser alcançada. 
 
O envolvimento regional dos parceiros sociais precisa de ser reforçado, para envolver e apoiar 
as empresas, mas também para selecionar as qualificações do EFP que podem ser mais 
relevantes para o Tipo 1, com base nas características locais do mercado de trabalho. 
 
Comentários dos utilizadores: 
Os resultados da primeira experiência da Enel, em 2014, mostram uma satisfação completa 
dos alunos com os aspetos organizacionais do programa, as ferramentas e equipamentos 
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fornecidos, bem como com a qualidade do relacionamento desenvolvido com os tutores da 
empresa. Esta satisfação também é evidente nos 263 questionários de investigação 
promovidos pela Fundação Sodalitas em colaboração com a Fundação JPMorgan. 
Os questionários revelaram, acima de tudo, a eficácia dos ambientes de trabalho na 
transmissão de respeito pelas regras da organização, bem como a consolidação de 
relacionamento com colegas e gestores, além de desenvolver o sentido de responsabilidade e 
a vontade de trabalhar em equipa. 
 
Entre os resultados mais relevantes da experiência, podemos destacar não apenas o número 
elevado de alunos-estagiários que passaram, no primeiro ano de estagiário, com melhores 
resultados médios do que os nacionais do mesmo tipo de escola, mas também a influência 
positiva que esta experiência teve sobre os participantes. A experiência de estagiário em 
alternância aumentou, de fato, a consciencialização dos alunos sobre a importância de uma 
preparação básica e técnico-profissional sólida para entrar no mundo do trabalho, além de 
influenciar positivamente a sua motivação, reforçando o sentido de responsabilidade e 
seriedade, especialmente seguindo o caminho académico. 
 
Relevância e transferibilidade: 
Para os EES pode ser útil ter um modelo de cooperação entre estudantes, professores e 
tutores da empresa, todos envolvidos em atividades de co-planeamento, o que incentivaria 
todos a pensarem na gestão da experiência e a avaliarem os resultados.  
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ESTUDO DE CASO P01.1 | University of Chester (UK) 

Autor: Jon TALBOT 
 

Adequação deste caso à definição ApprEnt de EES: 100% 
 

Posto de 
trabalho/ 
formação 

 

Mentorado Remuneração 
Programa 

Formal 
Certificação 

Contrato/ 
Acordo 

      
 
Descrição do modelo: 
No Reino Unido, os programas de estágio são financiados por uma taxa de estágio, paga por 
todas as empresas com um volume de negócios superior a 3 milhões de libras. Pagam 0,5% da 
sua fatura de salário anual. O sistema começou em 2017. A Universidade de Chester foi uma das 
primeiras instituições a implementar esses programas. As empresas têm o direito de retirar fundos 
para pagar pela formação e educação de estagiários. A taxa é paga mesmo que não o façam. As 
PME que não pagam a taxa também podem retirar fundos, embora sejam obrigados a contribuir 
(10%). 
 

O ponto forte do sistema é que é obrigatório e universal. Durante muitos anos, houve um sub-
investimento crónico no ensino e formação profissional. Um outro ponto forte é que não há 
restrições quanto ao setor, ocupação ou nível de aprendizagem. 
 

O ponto fraco é que é muito burocrático do ponto de vista de empresas e fornecedores. Ainda 
existem poucos provedores, muitas instituições preferem esperar para ver como progridem os 
primeiros que se adaptaram. Nos primeiros anos de atividade, o número de pessoas que 
ingressaram nos estagiários caiu, efetivamente. Parece haver consenso de que o sistema deve ser 
simplificado. Ainda existe preconceito em relação à palavra 'estagiário', que é visto como não 
tendo o mesmo estatuto de uma qualificação académica. No entanto, o anúncio da Universidade 
de Cambridge de que planeiam introduzir estágios em fevereiro de 2018 trouxe a esperança de 
que as atitudes estivessem a mudar. Há também dúvida sobre a capacidade de algumas 
instituições de ensino para promoverem estágios, especialmente nas de ensino superior onde as 
práticas estabelecidas não são adequadas aos requisitos da aprendizagem experimental. 
 

Tal não se refere apenas às práticas pedagógicas, mas também às dificuldades de lidar com os 
empregadores como clientes. A maioria das universidades está acostumada a receber 
regularmente grandes quantidades de alunos, em números previsíveis. Trabalhar com 
empregadores que enviam estudantes é totalmente menos previsível e arriscado, exigindo um 
ajuste cultural por parte das instituições de ensino. Há também emergência de  evidências de que 
os programas "fechados" (para um único empregador), um modelo que se pensava ser mais fácil 
de implementar, geralmente falham por não gerarem número de alunos suficiente para tornar a 
razão risco-benefício vantajosa. 
 

A taxa foi introduzida porque o Reino Unido tem um grande problema de produtividade - a 
produção por trabalhador é, em média, cerca de dois terços da de França, por exemplo. 
Ninguém sabe ao certo o porquê. Parte pode ser reflexo de uma estrutura diferente da economia 
(mais baseada em serviços e, portanto, difícil de medir a produção), mas existe consenso que, 
pelo menos parte do problema, reflete um - histórico em educação e formação profissional, 
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incluindo não só, uma gama de habilidades técnicas, mas também de gestão. As abordagens 
tradicionais da educação em gestão, conduzidas nas salas de aula e utilizando ensinamentos 
didáticos, parecem não produzir gestores com capacidade de efetivamente gerir. O programa de 
Grau de Estágio de Gestor Diplomado da Universidade de Chester usa o modelo de 
aprendizagem via estágio, para que o conhecimento formal e informal ocorra simultaneamente, 
um informando o outro. A aprendizagem baseada na prática é ainda melhorada pelos mentores 
das empresas participantes e pela aprendizagem de colegas de outras organizações. O feedback 
inicial de estudantes e empregadores é muito favorável. 
 

Boa prática: 
O estágio oferece aos alunos a oportunidade de concluírem um diploma de Bacharel em 
Administração, que é creditado pelo Instituto de Liderança e Gestão. Os alunos passam a maior 
parte do tempo no local de trabalho e participam em sessões formais de workshop, na 
universidade, 12 vezes por ano (duas vezes por mês) para os preparar para a conclusão dos 
módulos. O programa está aberto a empregadores de todos os setores. É invulgar, porque não é 
validado como um programa independente, mas faz parte de uma estrutura pré-validada de 
aprendizagem baseada em trabalho (o programa Estudos Integrativos e Baseados em Trabalho - 
WBIS-), que foi projetada para permitir um perfil flexível e aprendizagem diretamente relevante 
para o local de trabalho. Também existe a possibilidade de incorporar a aprendizagem prévia 
(Reconhecimento de Aprendizagem Prévia) como parte do currículo. O WBIS existe há vinte anos 
e provê um reservatório de experiência pedagógica no campo da aprendizagem baseada no 
trabalho que justifica a consecução do programa. O WBIS oferece uma combinação de 
aprendizagem baseada em disciplinas sobre um tema e experimentais, de tal forma que há troca 
de informação entre as duas vertentes. Os alunos que concluírem os módulos baseados na 
disciplina, por exemplo, em Finanças, são incentivados a aprender de forma reflexiva, seja por 
experiência direta ou por mentores no local de trabalho. Podem também concluir módulos 
baseados em projetos transdisciplinares no local de trabalho, integrando conhecimento formal 
para questionar a experiência e criar soluções práticas para os problemas, no local de trabalho. 
Todos os alunos têm um Tutor Académico Pessoal para os orientar ao longo do programa, que 
são especialistas em disciplinas e mentores no local de trabalho. Os alunos executam tarefas 
formais enquanto estão no local de trabalho usando ferramentas e materiais de e-learning para 
complementar os recursos mais tradicionais. 
 

Aqueles que se qualificam para o programa são admitidos após um empregador dar indicação. 
Nos casos em que os alunos não cumprem os requisitos formais, normais, de entrada, existe 
flexibilidade para avaliar a adequação com base no mérito. O programa preenche requisitos ao 
nível de um diploma de bacharel em termos de créditos e níveis de aprendizagem. Há também 
um programa de Mestrado disponível, no nível 7. Os alunos que não desejam efetuar o programa 
completo podem receber certificações intermédias, como um Certificado de Ensino Superior 
(somente nível 4). 
 

Os pontos fortes do programa são numerosos. É bem dotado de recursos e as empresas têm um 
incentivo forte para participarem, uma vez que já estão a pagar uma taxa nacional por estágios, 
independentemente de nomearem, ou não, estagiários. Ao contrário de um diploma tradicional, 
o grau de Estagiário não exige que o aluno pague as propinas: o empregador paga-as através da 
taxa. Os alunos também são assalariados enquanto concluem os seus estudos e, portanto, há um 
incentivo considerável para que os alunos realizem o programa, considerado apenas uma 
perspetiva financeira. Esta situação, combinada com o reconhecimento profissional após a 
conclusão e com a experiência de trabalho, tornam o programa efetivamente muito atraente, 
refletindo-se na capacidade dos alunos que frequentam o programa. A integração de teoria e 
prática num contexto concreto criou uma experiência de aprendizagem poderosa. Em contraste 
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com os diplomas de gestão tradicionais, nos quais a instrução didática, em ambiente sem 
contexto, é efetuada para, de alguma forma,  preparar os alunos para posteriormente 
aprenderem no mundo real, a aprendizagem efetuada no programa é real e aplicável no ponto de 
entrega. Os empregadores envolveram-se na conceção do programa, bem como no corpo 
profissional e, na sua perspetiva, o fato de os estudantes estarem principalmente no local de 
trabalho garante a relevância da aprendizagem. Empregadores e estudantes foram indagados e 
as  suas respostas são muito positivas. 
 

Existem dois tipos de desvantagens para o programa: 
 

- Os que têm a ver com o próprio programa. 
Nos primeiros dois anos de operação, os empregadores optam geralmente por colocar os 
funcionários existentes no programa em vez de funcionários novos, para que alguns alunos 
sejam consideravelmente mais velhos do que o esperado num Estágio. É, também, difícil fazer 
cumprir a regra referente ao tempo gasto em aprendizagem no local de trabalho (20%). Lidar 
com os empregadores é sempre complexo do ponto de vista da universidade e houve sérios 
atrasos no acesso aos fundos da taxa. A procura dos empregadores pode variar 
significativamente de ano para ano, pelo que a universidade tenta evitar o comprometimento de 
recursos até que esteja razoavelmente confiante de que os gastos podem ser justificados. 
Portanto, no curto prazo, há pressão sobre o corpo académico. 

- Os que se relacionam com a transferibilidade. 
 

Apesar dessas dificuldades, o programa funciona bem, principalmente porque existe uma cultura 
e prática estabelecidas para lidar com a aprendizagem profissional flexível e com os 
empregadores. Esse conhecimento foi desenvolvido ao longo de muitos anos e não é facilmente 
replicado no curto prazo em instituições onde não há histórico de aprendizagem-baseada no 
trabalho, flexível. Muitas instituições académicas têm falta de experiência em lidar com programas 
orientados para o empregador, e falta de políticas, procedimentos e processos para o fazerem.  

 

Comentários dos utilizadores: 
Existem processos formais para registrar a experiência do aluno, como em todos os programas da 
Universidade, que incluem avaliação obrigatória no final do módulo (por meio de questionários), 
reuniões regulares entre funcionários e alunos (três por ano) e participação no Questionário 
Nacional de Alunos, anual (os resultados são desagregados ao nível do programa). Os problemas 
dos alunos são também discutidos em reuniões regulares (mensais) da equipa do tutor. Há 
também uma revisão formal anual, avaliada por pares. 
 

A Universidade possui um procedimento para reclamações de alunos que, em última instância, 
são decididas pelo órgão de decisão mais alto, o Senado. Externamente à universidade, o 
Gabinete do Estudante constitui uma estrutura reguladora para o ensino superior. Há ainda um 
Gabinete do Adjudicador Independente, que lida com reclamações. 
 

Os padrões académicos são mantidos por meio de um sistema interno de segunda classificação, 
com supervisão fornecida por um examinador externo independente. O relatório de 
Examinadores Externos abrange todos os aspetos do programa, incluindo a experiência do aluno. 
É relatado à equipa do tutor (que responde formalmente) e, finalmente, ao Senado. A Agência de 
Garantia da Qualidade é o órgão nacional responsável pelos padrões gerais, conduzidos por meio 
de auditoria institucional. 
 

Houve um membro da equipa académica que conduziu uma investigação independente sobre a 
experiência do aluno (e do empregador) durante os dois primeiros anos do programa, à parte dos 
processos formais. Os resultados são extremamente positivos: os alunos apreciam a oportunidade 
de integrar trabalho e estudo e aplicar o conhecimento à prática.  
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Anexo 3: Ferramentas úteis para orientação dual 
 

 

A tutoria é sobre apoiar o processo de estágio e desenvolvimento dos estagiários durante a 
experiência do EES. O desempenho do estagiário na IES e no local de trabalho determinará 
a conquista, com ou sem êxito, das competências e capacidades marcadas no programa de 
EES. 

Ambos os mentores precisam de ter acesso ao desenvolvimento do processo de 
aprendizagem do estagiário e devem focar-se em como ajudá-lo a alcançar os seus 
objetivos do ponto de vista teórico / académico (na IES) e de uma maneira/ perspetiva mais 
prática (na empresa ou indústria). 

A partilha de informações sobre o desempenho do aluno ajudaria a adaptar melhor as 
aprendizagens académicas iniciais. A comunicação entre os mentores seria, portanto, de 
grande ajuda para todos os envolvidos. 

 

FERRAMENTAS ÚTEIS 

� Google drive para partilhar anotações, relatórios, pontuações ou tarefas 

� Reuniões virtuais utilizando plataformas como o Skype, GoToMeeting ou Adobe 
Connect, para comunicação entre os mentores, mas também entre estes e o 
estudante 

� Plataforma Moodle para upload de materiais 

� Email para comunicação geral 

� Partilha de modelos de reuniões ou relatórios 
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Anexo 4: Métodos de discussão 
 

 
NOTAS DO WORKSHOP DA CÂMARA DE COMÉRCIO DE BREST (FR) 
 
Presenter: Philippe Le Coz. 
 

Para cada competência que o aluno precisa de adquirir, o mentor necessita de identificar um 
conjunto de capacidades correspondentes. Para o mentor o desafio será obter informações 
do aluno sobre as capacidades que permitem identificar as suas lacunas e planear os 
objetivos a serem alcançados pelo estagiário no local de trabalho. Esse processo é 
realizado em sessões de "análise" e os mentores precisam de formação para aprenderem 
esta técnica. Mas o discurso não é a única competência necessária - várias competências-
chave são obrigatórias para os mentores: 

� A primeira competência de  que o mentor precisa é ser capaz de reconhecer o 
processo de aprendizagem e identificar as capacidades necessárias para cada 
fase. É necessário tempo de assimilação da aprendizagem e tempo de adaptação da 
aprendizagem. A metacognição é importante para o aluno: consciencialização sobre o 
que está a aprender e por que está a aprender. 

� A segunda competência que os mentores precisam de aprender é como fazer 
perguntas e obter informações de um aluno. A(s) entrevista(s) inicial(is), quando o 
aluno diz ao mentor o que fez e como faz, é crucial. As discussões nas fases 
intermédias são ainda mais importantes se o aluno começar muito bem e piorar. Os 
mentores devem ter essas conversas cara a cara, para desmistificar e desdramatizar. 

 O mentor deve estabelecer uma estrutura de referências que ajude o estudante a ver 
como pode direcionar as suas capacidades para adquirir competências. Várias 
capacidades tornam-se numa competência. Se tivermos uma escala de capacidades 
numa determinada estrutura, é fácil identificar as competências que não estão a ser 
alcançadas e treinar essa parte específica. Os mentores devem concentrar-se no que 
o aluno aprende e não no que o mentor ensina. Portanto, as capacidades 
pedagógicas necessárias aos mentores devem concentrar-se em como o aluno 
aprende. 

� A terceira competência importante que os mentores precisam de adquirir é saber 
como resolver situações em que o aluno não conseguiu atingir os objetivos 
definidos. 

� A quarta competência importante que os mentores precisam de ter é a 
consciencialização. 
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Formação de mentores – pontos-essenciais: 
 

� A formação típica para mentores ocupa normalmente dois dias inteiros. Mais tarde, há 
mais um dia inteiro de formação, para consolidar o conhecimento e responder a 
perguntas. 

� Os pontos básicos e mais importantes são: consolidar o que é “capacidade”, como 
identificar capacidades e como interrogar os alunos. 

 
 
Esquema de aprendizagem - pontos-essenciais: 
 

� Pode haver duas visitas entre os mentores: uma no início do programa de EES 
(obrigatória) e, eventualmente, outra mais tarde. 

� O benefício de ter estagiários é “construir” as capacidades de alguém para as 
necessidades específicas. 

� Tratar o estagiário como trabalhador dá-lhe um sentimento de pertença e fortalece a 
sua lealdade e interesse. 

� O contrato inclui uma cláusula de confidencialidade. 

 
Notas tiradas durante o workshop ApprEnt em Breast, maio de 2018   
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Anexo 5: Portfólios de aprendizagem 
 

 

O QUE É UM PORTFÓLIO DE APRENDIZAGEM? 

Um portfólio de aprendizagem é uma proposta de recolha do trabalho de um aluno que 
torna patente o esforço, o progresso, as realizações e as competências que o aluno adquiriu 
durante um curso ou período na universidade. 

O aluno deve usá-lo todos os dias para registar, armazenar e estruturar um conjunto de 
evidências, para demonstrar as suas aprendizagens e capacidades, bem como as suas 
perguntas e processos de pensamento. Pode incluir um relato reflexivo de uma ocupação 
prática, uma apresentação, uma experiência de estágio ou de grupo. O aluno deverá ser 
capaz de: 

� Acumular e guardar evidências das muitas competências transferíveis que os alunos 
desenvolvem enquanto estudam. 

� Autoavaliar e monitorar o seu próprio processo de aprendizagem. 
� Desenvolver e apresentar um portfólio de trabalho ou um registo reflexivo sobre um 

aspeto da aprendizagem dos alunos, como parte da avaliação do curso. 
� Construir um currículo para pedidos de emprego e como evidência de  

aprendizagem adquirida, para um corpo profissional. 
� Candidatar-se a empregos, mostrando evidências de experiência profissional 

relevante e capacidades adequadas ao século XXI. 

PONTOS ESSENCIAIS PARA CRIAR UM PORTFÓLIO DE APRENDIZAGEM BEM 
SUCEDIDO 

1. Familiaridade com a abordagem ao portfólio, o processo e o produto da criação de 
um portfólio de aprendizagem 

2. Compreender o valor da reflexão 
3. Ter estrutura e diretrizes claras 
4. Ter uma estrutura equilibrada e com liberdade para criatividade 
5. Oportunidade de feedback durante o processo de recolha de evidências 
6. Compreender o valor do portfólio para uso futuro, como seja, emprego 
7. Motivação para aprender e obter boas notas 
8. Apropriação do portfólio de estágio pelos alunos  
9. Estabelecer ligações entre o conteúdo do portfólio e a vida extracurricular e pessoal 

do aluno 
10. Consideração do público-alvo (instrutor, colegas, empregadores). 

 

 
Anexo criado a partir de uma adaptação do texto da Universidade de McMaster (Canada) 
https://mi.mcmaster.ca/learning-portfolio/  
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Anexo 6: Principais aptidões e competências dos mentores 
 

 

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS E COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA 
SUPERVISORES / MENTORES 

� Coaching 
� Advogado / Embaixador / Multiplicador 
� Capacidades de comunicação 
� É necessário algum tipo de formação educacional 
� Experiente no que é mentoria 
� Boas capacidades interpessoais - capazes de falar construtivamente sobre erros 
� Capacidade de dar e receber feedback 
� Atitude de apoio 
� Capacidade de encontrar falhas / erros e também encontrar soluções ou alternativas 
� Capacidades digitais básicas 
� Capacidade de entender que tanto as atribuições da IES como os resultados no 

trabalho são importantes 
� Capacidade de acompanhar o que é esperado no currículo e monitorar a sua  

consecução 
� Compreensão do processo de aprendizagem 
� Capacidade de definir objetivos claros e resultados de aprendizagem 
� Familiaridade com os fundamentos da aprendizagem de adultos 
� Capacidade de planear com antecedência 
� Flexibilidade para se adaptar ao ambiente da empresa e a outras situações 
� Empatia e capacidade de incentivar e motivar 
� Auto-motivação 
� Capacidade de auto-reflexão 
� Capacidade de efetuar avaliações sumativas e formativas 
� Capacidade de acompanhar o aluno no seu processo de estágio 
� Capacidades sociais 
�  Estar ciente e respeitar a diversidade de estágios 
�  Estar ciente de diferentes modelos cognitivos 

 

 
Lista identificada pelo consórcio ApprEnt durante a reunião em Castelldefels, de 20 a 21 de 
setembro de 2018. 
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Anexo 7: Necessidades e créditos dos mentores 
 

 

COMO AJUDAR OS MENTORES? 

� Definir claramente o seu papel 
� Explicar / definir o perfil dos grupos-alvo (estagiários) 
� Tempo para aprender e se adaptar à orientação - formação inicial e contínua 
� Avaliação formativa (entrevista) 
� Sessões auto-reflexivas 
� Acesso a ferramentas e recursos, como modelos e guias 
� Acesso fácil ao portal informativo (por exemplo, informações sobre estratégia, 

aprendizagens esperadas, acordos ...) 
� Intercâmbio com mentores especialistas internos e externos - criação de uma rede 
� Mudança de mentalidade para considerar a tarefa importante e atraente 
� Ferramentas de controlo de qualidade 
� Incentivos às empresas para facilitar e selecionar mentores 
� Garantir um sistema para monitorar os estagiários 

COMO DAR CRÉDITO AOS MENTORES PELO SEU TRABALHO? 

� Recompensa económica 
� Reconhecimento 
� Visibilidade do seu trabalho 
� Redução do tempo para outros deveres 
� Tempo para preparar as tarefas de orientação 
� Tempo de preparação pessoal 
� Acesso a trocas de pontos de vista e recursos com outros mentores / supervisores 

(das empresas e da academia) 
� Contrato formal 
� Informação 
� Conjunto claro de regulamentos que especifique benefícios e incentive a tarefa 
� Política interna clara 
� Flexibilidade 
� Creditação ou crachá 

 
Lista identificada pelo consórcio ApprEnt durante a reunião em Castelldefels, de 20 a 21 de 
setembro de 2018. 
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Anexo 8: Modelo de curso de protótipo austríaco: 
MentorMOOC 
 

 

VERSÃO ABREVIADA DO MODELO MentorMOOC. 5 

Vista Geral 

O “MentorMOOC” é uma recomendação que serve como estrutura para instituições de 
ensino superior e empresas, para uma implementação bem-sucedida de formação contínua 
para mentores. 

O conceito de ensino e aprendizagem para mentores nas aprendizagens do ensino superior 
é desenvolvido em módulos, o que permite uma adaptação individual às experiências de 
aprendizagem anteriores. Os próprios alunos selecionam os módulos que desejam concluir. 
Uma ferramenta de auto-avaliação ajudará os alunos a fazer sua seleção. 

A formação possui as seguintes características básicas: 

Título	 Tutoria	nos	Estágios	no	Ensino	Superior	

Tipo	de	aprendizagem	/	ensino	 eLearning/	Massive	Open	Online	Course	(MOOC)	

Nº	de	módulos	 7	

A	infraestrutura	 LMS	(e.g.	Moodle),	acesso	à	Internet,	computador,	microfone,	colunas	

de	som	

Média	de	carga	de	trabalho	por	

módulo	

10h	

Para a elaboração do projeto de ensino e aprendizagem foram considerados os resultados 
do workshop ApprEnt, realizado em dezembro de 2018, na Donau-University Krems. Os 
participantes provenientes do sector da economia e do ensino superior participaram do 
workshop e discutiram quais as características que deveria ter uma formação de mentores 
bem-sucedida. 

Estrutura e resultados de aprendizagem 

A revisão da literatura (Ghoneim et al., 2017, Grundschober, Ghoneim, Baumgartner e 
Gruber-Mücke, 2018 e Level up! Projekt, 2018), os resultados da reunião internacional 
ApprEnt realizada de 20 a 21 de setembro de 2018 em Castelldefells e no workshop 

                                                
5 https://www.donau-uni.ac.at/de/universitaet/fakultaeten/bildung-kunst-

architektur/departments/weiterbildungsforschung-bildungstechnologien/forschung/Projekte1/apprent---
refining-higher-education-apprenticeships-with-enterprises-in-europe/resultate.html 
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ApprEnt, realizado em dezembro de 2018 em Krems, produziu sete módulos, cada um 
respetivamente com 4 ou 5 resultados esperados. 

Os resultados da aprendizagem referem-se a conhecimentos, capacidades e competências 
que o aluno deve ser capaz de demonstrar no final do processo de aprendizagem 
(Comissão Europeia, CEDEFOP e ICF International, 2014). Os resultados esperados da 
aprendizagem devem ser anunciados aos alunos no início do estágio, para que os objetivos 
do estágio sejam claramente comunicados. 

O MentorMOOC propõe a seguinte estrutura modular e resultados de aprendizagem: 

MÓDULO 1: INTRODUÇÃO À TUTORIA EM ESTUDOS DUPLOS  

Os módulos introdutórios explicam os termos e conceitos básicos, que se refletem nos 
resultados da aprendizagem. Estão ligados aos processos cognitivos de "memória" e 
"compreensão". São propostos os seguintes resultados de aprendizagem: 

1. Os mentores são capazes de nomear as características gerais da aprendizagem no 
ensino superior. 

2. Os mentores são capazes de explicar porque é que a mentoria é relevante para ligar 
teoria e prática. 

3. Os mentores são capazes de distinguir entre orientar estudantes do ensino superior e 
outros alunos (por exemplo, estagiários ou aprendizes). 

4. Os mentores são capazes de explicar a relevância da cooperação entre mentores na 
empresa e tutores académicos. 

5. Os mentores são capazes de nomear os métodos de troca de informações sobre os 
seus alunos 

MÓDULO 2: COMPREENDENDO O PROCESSO DE APRENDIZAGEM (DUAL) DOS 
ALUNOS 

Os mentores devem ser capazes de apoiar os processos de aprendizagem dos seus 
orientandos (estudantes do ensino superior). Por esse motivo, é necessário que os 
mentores compreendam as condições e o contexto dos processos de aprendizagem 
orientados por competência e centrados no estagiário do ensino superior. Os resultados da 
aprendizagem do Módulo 2 refletem, em geral, a “compreensão” do processo cognitivo. São 
propostos os seguintes resultados de aprendizagem: 

1. Os mentores são capazes de descrever aprendizagem e ensino. 
2. Os mentores são capazes de explicar a relevância do ECTS e das aprendizagens 

avaliáveis para o estágio no ensino superior. 
3. Os mentores são capazes de descrever o processo baseado em portfólio e orientado 

para competências dos alunos. 
4. Os mentores são capazes discutir as vantagens e desvantagens do uso do ePortfolio na 

aprendizagem do ensino superior.  
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MÓDULO 3: PLANIFICANDO UMA ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM NA EMPRESA 

A maior parte da aprendizagem no trabalho é informal, por natureza, e depende do 
ambiente concreto da empresa. No âmbito da aprendizagem no ensino superior, os 
resultados da aprendizagem são explicitamente especificados, criando o conjunto para a 
aprendizagem no local de trabalho. Nesse cenário, resultados de aprendizagens 
secundárias, mas individualmente relevantes, podem ser definidos para cada fase do 
estágio. O mentor conhece a empresa e, neste módulo, deve aprender a criar situações de 
aprendizagem para que os seus orientandos possam alcançar os resultados da 
aprendizagem previstos no currículo, e outros, definidos por eles próprios. Os processos 
cognitivos “análise” e “aplicação” são a prioridade neste módulo. São propostos os 
seguintes resultados de aprendizagem: 

1. Os mentores são capazes de identificar os resultados da aprendizagem para o ambiente 
de trabalho e defini-los de forma transparente. 

2. Os mentores são capazes de identificar a relevância dos resultados da aprendizagem 
para o planeamento da estratégia de aprendizagem. 

3. Os mentores são capazes de ajudar os alunos a identificar as suas experiências de 
estágio anteriores. 

4. Os mentores são capazes de ajudar os alunos a identificar os resultados de 
aprendizagem para determinadas etapas de aprendizagem. 

5. Os mentores são capazes de ajudar os alunos a desenvolver estratégias de 
aprendizagem em relação ao ambiente de trabalho e aos resultados esperados do 
estágio. 

MÓDULO 4: APOIAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

O Módulo 4 é focado na aplicação de técnicas de avaliação e no feedback formativo e 
sumativo. "Aplicação" e "Avaliação" são as prioridades do processo cognitivo. São propostos 
os seguintes resultados de aprendizagem: 

1. Os mentores são capazes de descrever métodos para observar o comportamento social 
e de trabalho dos alunos. 

2. Os mentores podem aconselhar os alunos durante o processo de aprendizagem. 
3. Os mentores são capazes de descrever métodos para documentar competências. 
4. Os mentores podem fazer uma avaliação formativa e sumativa da documentação dos 

alunos. 

MÓDULO 5: USANDO FERRAMENTAS DIGITAIS PARA MENTORAÇÃO 

Este módulo está focado no conhecimento de como aplicar as ferramentas digitais de 
aprendizagem e de ensino. Isto deve facilitar a comunicação entre mentores e orientandos, 
mas também entre os mentores. Também facilita o apoio aos processos de aprendizagem, 
por exemplo, com a abordagem do ePortfolio. Este módulo dá prioridade ao processo 
cognitivo de "aplicação". São propostos os seguintes resultados de aprendizagem: 
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1. Os mentores são capazes de usar ferramentas digitais para comunicação. 
2. Os mentores podem usar ferramentas digitais para feedback formativo. 
3. Os mentores podem usar grelhas de avaliação digital. 

MÓDULO 6: CONSCIENCIALIZAÇÃO DAS VANTAGENS DA APRENDIZAGEM NO 
ENSINO SUPERIOR 

O sexto módulo é voltado para a consciencialização: os mentores são vozes da 
aprendizagem no ensino superior. Eles estão numa posição estratégica para transmitir a 
relevância e as vantagens do estágio no ensino superior, para empresas e estudantes. 
Frequentemente, mantêm contato próximo com a instituição de ensino superior e participam 
do desenvolvimento (adicional) de estágio do ensino superior. Os processos cognitivos de 
"aplicação" e "avaliação" são o foco do módulo. São propostos os seguintes resultados de 
aprendizagem: 

1. Os mentores são capazes de citar as vantagens e os desafios do estágio do ensino 
superior a empresas e instituições de ensino superior. 

2. Os mentores são capazes de citar as vantagens e os desafios do estágio do ensino 
superior aos alunos. 

3. Os mentores são capazes de desenvolver uma estratégia para promover, ativamente, 
os estágios do ensino superior na empresa. Os mentores devem ser capazes de 
desenvolver uma estratégia para promover, ativamente, o estágio do ensino superior na 
instituição de ensino superior. 

4. Os mentores são capazes de descrever estratégias para uma cooperação mais estreita 
entre instituições de ensino superior e empresas. 

MÓDULO 7: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MENTORES 

O desenvolvimento pessoal dos mentores é o foco do sétimo módulo. Dá prioridade aos 
processos cognitivos de “compreensão”, “aplicação” e “avaliação”. São propostos os 
seguintes resultados de aprendizagem: 

1. Os mentores são capazes de autoavaliar o seu próprio desempenho de mentoria. 
2. Os mentores são capazes de descrever a relevância das Comunidades de Prática para 

o seu próprio desenvolvimento pessoal. 
3. Os mentores são capazes de identificar as Comunidades de Prática que são relevantes 

para eles. 
4. Os mentores podem usar a abordagem "Trabalhar em voz alta". 

Formação MOOC para mentores 

Como os mentores vivem em diferentes locais geográficos e devem conciliar a formação 
com seus empregos, o e-learning parece ser uma solução prática que permite realizar 
atividades do estágio desligadas de horários e locais concretos e uma melhor conciliação 
com o trabalho e a vida privada.  
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O conceito MentorMOOC propõe a criação de um Curso Online Aberto (MOOC) 
combinando os dois tipos de MOOCs: xMOOCs (focado no conteúdo e centrado no 
professor) e cMOOCs (com uma abordagem centrada no aluno) - Margaryan, Bianco, & 
Littlejohn, 2015 e Yuan & Powell, 2013.  

Avaliação e certificação 

Os métodos de avaliação propostos estão de acordo com os resultados da aprendizagem e 
as atividades de ensino e aprendizagem. Os resultados da aprendizagem com foco nos 
processos cognitivos de “memória” e “compreensão” serão avaliados através de perguntas 
de resposta de escolha múltipla. Processos cognitivos mais elevados, como "aplicação", 
"análise" e "avaliação" serão verificados pela criação de itens digitais individuais e 
exercícios de feedback por pares. 

É recomendável associar o MOOC a uma opção de certificação. No final de cada módulo, a 
avaliação prevista no curso pode ser submetida para uma avaliação sumativa. Isso pode 
não ser obrigatório. Normalmente, a análise dos testes de resposta de escolha múltipla pode 
ser automatizada através de sistemas de gestão de aprendizagem. Outros métodos de 
avaliação da aprendizagem criados durante os MOOC serão avaliados pelo tutor. 

A submissão da avaliação ou a conclusão de todos os módulos é voluntária. Pode ser 
concedido um certificado/crachá (digital), na conclusão bem-sucedida de cada módulo.  

Para que um certificado seja reconhecido como um indicador de conhecimentos, 
capacidades e competências adquiridas, é necessário projetá-lo de forma transparente e 
vinculada aos itens de aprendizagem. Podem ser integrados vários itens num portfólio. Os 
metadados, tais como:  informações sobre o emissor, os resultados de aprendizagem 
comprovados e os respetivos critérios de avaliação, links para os itens de aprendizagem e 
sua avaliação, devem ser incluídos no certificado/crachá (Gibson et. Al. 2015). 

Conselho para a supervisão dos alunos do MOOC 

Um princípio dos MentorMOOCs é que o aluno decide por si próprio qual o módulo que  
deseja concluir. Não há obrigação de concluir todos os módulos. Uma ferramenta de auto-
avaliação pode ajudar o aluno a tomar uma decisão. 

O feedback formativo, contínuo e imediato pode aumentar o envolvimento dos alunos e 
promover atitudes positivas de aprendizagem no MentorMOOC. Por esse motivo, 
recomenda-se o uso de ferramentas e atividades que estimulem o intercâmbio social (Hew, 
2016). 

É recomendável usar a abordagem ePortfolio para os MentorMOOCs. para mostrar a inter-
relação dos resultados da aprendizagem, atividades de aprendizagem e ensino, com a 
avaliação da aprendizagem resultante. 
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O intercâmbio de experiências entre os mentores é altamente relevante para a promoção de 
uma formação contínua dos mentores nos estágios do ensino superior, e é tratado 
especialmente no Módulo 7. A interação nas Comunidades de Prática pode reforçar, a 
médio e longo prazo, a sua profissionalização. Há vários aspetos que devem ser 
considerados para o estabelecimento bem-sucedido de uma Comunidade de Prática 
(Wenger, McDermott e Snyder, 2002).  
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Os programas de Estágio no Ensino Superior (EES) são um sistema engenhoso para oferecer 
aos estudantes tanto experiência académica quanto prática em nível superior. A parte distintiva 
importante desses programas é que universidades e empresas trabalham em conjunto para 
formar os profissionais que serão necessários no mercado de trabalho, certificando-se de que 
as capacidades não sejam apenas conhecidas, mas também praticadas em ambientes reais de 
trabalho. 
 
No entanto, os mentores (nas empresas) e os supervisores (nas IES) dos estudantes que 
realizam programas de EES nem sempre estão preparados para fazer o seu trabalho. Saber 
muito sobre a sua profissão nem sempre garante a capacidade de ajudar os outros. 
 
Este documento descreve uma estrutura genérica de um Curso de Desenvolvimento 
Profissional Contínuo (CDPC) que visa dar ao leitor perceções e ideias de organização da 
formação de pessoal para mentores e supervisores de programas de EES. A estrutura do curso 
foi pensada para que possa ser adaptada a qualquer necessidade institucional, regional ou 
nacional. 
 


