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  Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais  

Curso de Engenharia Elétrica 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A DISCIPLINA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 10 Semestre Letivo de 2019 

 
1. Sobre a disciplina 

 

  EIXO: Prática Profissional e Integração Curricular 

 Disciplina: Obrigatória 

 PARTE PEDAGÓGICA (acompanhamento e orientação) - Carga horária: 30 ha (2 aulas semanais) – 2 créditos  

 PARTE PRÁTICA - Carga horária de estágio na instituição concedente – 250 horas (300 ha) – 20 créditos 
 

2. Objetivo 
 

 PARTE PRÁTICA 
a. Aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso, bem como incorporar novos conhecimentos. 
b. Possibilitar o aluno avaliar suas habilidades numa situação concreta de trabalho, bem como definir 

área de atuação profissional de sua preferência. 

 PARTE PEDAGÓGICA 
a. Elaborar um relatório descrevendo as atividades desenvolvidas na empresa concedente do estágio. 
b. Capacitar o aluno a expressar-se oralmente com objetividade e clareza na apresentação do 

relatório de atividades no Seminário. 
  

3. Estrutura da disciplina 
 

1ª ETAPA Março 

1. Orientações sobre: os objetivos do Estágio, a Disciplina Estágio 
Supervisionado; o preenchimento do Termo de Compromisso de 
Estágio e do Programa de Estágio Supervisionado obrigatório. 

2. Orientações para o desenvolvimento do Relatório de Atividades 
- Orientações dos padrões de escrita, apresentação e entrega final 
do mesmo. 

2ª ETAPA Abril 
Palestras e dinâmicas sobre mercado de trabalho, perfil do 
profissional, funcionamento dos processos seletivos, etc. 

3ª ETAPA Maio/Junho  Seminários de Apresentação dos Relatórios de Atividades 

 
4. Sistema de Avaliação  

 

 Relatório de Atividades de Estágio, conforme modelo/padrão (em 1 versão impressa – original – e em 
arquivo digital) – valor 50 pontos. 

Observação: 1. A nota mínima neste item é 30 pontos.  
                      2. Nota menor que esse valor implicará em reprovação do aluno na disciplina. Nesse caso, o 

aluno não participará do Seminário de Apresentação dos Relatórios, no final do semestre. 

 Avaliação do Estagiário pela empresa – 10 pontos. 

 Apresentação do Relatório de Estágio nos Seminários – 40 pontos.  
Observação: a presença dos alunos nos seminários deverá ser de no mínimo 75% da carga horária destinada 

para essa atividade. 
 

 
Nota: A liberação da nota final do aluno no diário de classe – SIGAA – está condicionada ao 
cumprimento de todas as etapas acadêmicas e à entrega de toda documentação referente às 
exigências legais da atividade de estágio, conforme Cronograma de Estágio Obrigatório 1°/2019. 
 
 

 
 

 


