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Comentários e/ou Sugestões
+ .

+ Nada a acrescentar

+ Nada a apontar

+ -

+ Nada a dizer

+ Como uma necessidade cada vez mais emergente, 
capacitar os alunos de softskils, bem como 
aumentar a exigência da forma e estruturação de 
apresentação dos trabalhos.

+ Deveria ter havido um acompanhamento do estágio 
por parte da escola.

+ Continuarei a participar no programa de estágios. 
Contratei o estagiário, pois é uma mais-valia para a 
empresa.

+ É necessário formação na componente prática.

+ Continuem o bom trabalho

+ Foi um prazer trabalhar convosco!

+ ...

+ N.A.

+ O estágio ainda está em metade do seu percurso 
mas noto que o estagiário está a ter um bom 
desempenho. Está bem preparado e motivado o que 
é essencial.

+ NA

+ Nada a comentar.

+ A componente pessoal de soft-skills é cada vez mais 
importante nos recursos humanos. A formação 
académica deverá fortalecer esses aspetos. Saber 
estar é fundamental no relacionamento empresarial.

+ Estes estágios acrescentam grande valor ao aluno, 
proporcionando-lhe conhecimentos práticos que lhe 
permitem "oferecer o saber fazer" aquando da 
procura de emprego

+ Conciliar os conteudos escolares com aquilo que são 
as necessidades do mercado.

+ O Estagio foi positivo, recomendo, alunos do ISTEC

+ O processo de acompanhamento do estágio é, 
quanto a mim, onde devem refletir pois não houve 
qualquer acompanhamento.

+ N/A

+ Estamos disponíveis para alargar a colaboração e 
contribuir para a melhoria continua.

+ Conforme o feedback que dei ao aluno e ao 
Francisco, a minha sugestão é que possam 
trabalham competências sociais com os alunos da 
mesma forma que trabalham as de ordem técnica. 
Expô-los a situações similares às que viverão num 
emprego/ num departamento vai conferir-lhes uma 
consciência diferente e também mais real.

+ Tendo em conta a área de estágio, departamento 
cultural, requer uma grande flexibilidade e 
disponibilidade, em termos de horário por parte do 
estagiário.

+ nada a apontar. o estagiário irá iniciar um estágio 
profissional, como tem sido hábito.

+ Os estágios decorreram normalmente dentro das 
expetativas da instituição.

+ Todo o processo correu bem, foi uma experiência 
enriquecedora e fazemos votos que continuem a 
trabalhar da mesma forma para que os alunos 
venham a ser bons profissionais. O Guilherme 
Coimbra tem muito potencial.

+ É importante que futuros estagiágios tenham um 
plano de trabalho bem definido de forma a potenciar 
as aprendizagens desenvolvidas no ISTEC

+ A preparação de técnicos nesta área da produção 
audiovisual deveria dar maior ênfase a cadeiras 
relacionadas com a escrita nos diversos estilos, 
especialmente no jornalístico.

+ Deverá ser trabalhada a postura e a comunicação a 
ter num contexto profissional\empresarial para que a 
adaptação seja mais eficiente

+ O Vasco foi surpreendente bom.

+ No fundo olharem mais para o mercado e o possível 
futuro a nível de programação e darem mais foco em 
linguagens de programação que sejam mais atuais

+ Acompanharem mais o estagiário.

+ no momento não tenho nada a apontar

+ Nada a comentar

+ Durante o estágio, tanto o aluno como o tutor tem de 
preencher documentos em papel. Sugiro que se 
digitalize todo o processo.
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