FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2018-2019
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOMÉDICAS LABORATORIAIS

Unidade curricular:
Estágio I
Curricular Unit:
Stage I

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
O objetivo principal da unidade curricular é dar a conhecer aos alunos as principais valências do curso em ambiente
real de trabalho. Através desta unidade curricular os alunos deverão desenvolver várias competências e aptidões,
no âmbito da patologia clínica e da anatomia patológica e Patológica e em Serviços/laboratórios com a valência de
Saúde Pública
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
The main objective of the course is to acquaint students with the main valences of the course in a real
working environment. Through this course students will develop various skills and abilities in the context
of clinical pathology and pathology and Services / laboratories with the valence of Public Health

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Os estágios são realizados em laboratórios de análises clínicas e anatomia patológica considerados com qualidade
técnico profissional e laboratórios de unidade hospitalares, nas diferentes valências de Patologia Clínica e Imunohemoterapia, histopatologia e citopatologia e em Serviços/Laboratórios com a valência de Saúde Pública.
Com o estágio de integração profissional, pretende-se que o aluno estagiário se integre no meio real de trabalho,
onde irão aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do ensino das unidades curriculares. O aluno estagiário
deve contactar a realidade organizacional de uma unidade laboratorial, desde a colheita da amostra até à emissão
do resultado.
O estágio terá a sua duração distribuída por cinco dias da semana, em horário de 7 horas e duração de 525h.
O relatório de estágio, bem como o próprio estágio serão alvo de avaliação no final do semestre. Esta avaliação é
realizada através de um júri constituído pelo coordenador do estágio e pelos chefes de serviço
Syllabus (1000 caracteres)
Stages are conducted at clinical and pathological considered professional technical quality unit and
hospital laboratories in the different valences of Clinical Pathology and General Haematology ,
Histopathology and cytopathology laboratories and Services / laboratories with the valence of Public
Health
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With the stage of professional integration, it is intended that the student intern is integrated in the real
working environment, where you will apply the knowledge acquired during the teaching of courses . The
student intern should contact the organizational reality of a laboratory unit , from sample collection until
the issue of the result .
The probation report as well as the stage itself will be subject to review at the end of the semester . This
assessment is performed by a jury consisting of the coordinator of the internship and heads of service,
and guiding the respective stage . This process should be subject to consideration not only the
performance, execution capability

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Não aplicável
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