
1.1. Centro: 

1.2. Departamento:

1.3. Disciplina:

1.4. Caráter:

1.6. Professor:

1.7. Curso:

A avaliação dos relatórios não é limitada ao documento escrito, critérios como o comprometimento do aluno com o estágio,

a pontualidade na entrega dos documentos e relatórios, o comportamento ético e profissional devem ser levados em

consideração. 

Centro Tecnológico  –  CTC 

Engenharia de Produção e Sistemas (EPS)

Semestral

Estágio curricular obrigatório, em empresas ou instituições credenciadas e sob supervisão direta da instituição de ensino

através de relatórios técnicos e acompanhamento individualizado durante o período de realização da atividade.

Permitir ao aluno a aprendizagemsocial, profissional e cultural vinculadas à área de formação acadêmico e profissional do

Engenheiro de Produção.

É combase na nota dos relatórios apresentados pelo aluno e nanota atribuída pelo supervisor de campo que será calculada

a nota do aluno. 

Através de atividades de trabalho programadas, orientadase avaliadas por parte do aluno, como estagiário, emInstituições

de direito público e privado e na própria Universidade em atividades.

De acordo com as Normas de Estágio do Curso de Engenharia de Produção, o aluno deverá apresentar dois relatórios

parciais e um final. 
Além disso, o aluno deverá ter, pelo menos, 540 horas de estágio efetivas na empresa, o que constituirá pré-requisito para

sua aprovação. 

8.1.2. Orientações para elaboração de relatório de Estágio, Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas, 2012.

1 (uma) via do Relatório Final em CD (modelo capa disponível)+ 3(três) Fichas de Avaliação constando as notas do

Professor da disciplina, Supervisor da empresa e do Aluno + Folha de Assinaturas.

8.1.1. Normas para Realização de Estágio, Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas, 2012.

2 (dois) Relatórios Parciais impressos ou por e-mail

Ao Professor Orientador

1 (uma) via do Relatório Final + 3(três) Fichas de Avaliação Professor, Supervisor, Aluno

Sendo o mínimo exigido, podendo o Prof. Orientador solicitar mais relatórios, o qual atribuirá a nota.

À Coordenação de Estágios

Universidade Federal de Santa Catarina  –  UFSC 

Departamento de Engenahria de Produção e Sistemas –  DEPS 

PLANO DE ENSINO – 2012/2

8.2. O Professor orientador deve sugerir livros de metodologia que orientem a elaboração de relatórios técnicos.

Tecnológico (CTC)

EPS 7040 - Estágio Supervisionado em Engenharia de Produção

2 - Ementa 

3 - Objetivos - Gerais e Específicos

Optativo

7 - Entregas

1.5. Carga Horária mínima:

8.1. Básica

6 - Avaliação

8 - Bibliografia

1 – Identificação 

450 horas-aula = 540 horas efetivas

5 - Metodologia de Ensino

4 - Cronograma de Atividades (anexo I, definir com o Professor Orientador)

Anual Obrigatório


