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PASSO A PASSO: ESTÁGIO 

O componente Estágio Curricular Obrigatório do curso de Engenharia de Produção da UFERSA Campus 

Angicos é ofertado no 10° período do curso, com uma carga horária mínima de 180 horas (12 créditos).  O 

discente poderá iniciar o estágio curricular obrigatório após ter integralizado 2.730 horas (182 créditos). 

ANTES DE INICIAR O ESTÁGIO 

1- Conhecer a Lei do estágio: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm 
 

2- Ata de visita à empresa (Item optativo) – ANEXO A 
 

3- Termo de Estágio UFERSA – Realizar cadastro no SIGAA, conforme instruções do Manual – Estágio 
2020.1, presente no site do curso - https://engproducaoangicos.ufersa.edu.br/  

● Atenção para o tipo de estágio a ser cadastrado: NÃO-OBRIGATÓRIO ou OBRIGATÓRIO. 
 

4- Preencher o formulário padrão (ANEXO B) e solicitar matrícula, junto à coordenação. Anexar uma cópia 
do termo de compromisso devidamente assinado. Esse documento deve ser entregue na coordenação do 
curso. 

Obs 1: O aluno deve verificar a existência de feriados no período do estágio, com o objetivo de não 
comprometer a carga horária solicitada. 

Obs 2: Os alunos que ainda não mantiveram nenhum contato com o local onde deseja estagiar, podem se 
dirigir a PROGRAD para que o contato seja feito através de emissão de ofício (Formulário de solicitação de 
Ofício de apresentação) solicitando a oportunidade. Uma vez aceita, será emitido o Termo de Compromisso 
de Estágio. Link: 

https://docs.google.com/a/ufersa.edu.br/forms/d/e/1FAIpQLScmfghrXTmz5hRf65W3NOjuiCVdYfNQRQZWe4XM4d7ive2X
-Q/viewform 

DURANTE O ESTÁGIO 

5- Folha de frequência (Mensal) – ANEXO C: Deve constar assinatura do aluno e do supervisor do estágio, 
com o detalhamento do que foi executado diariamente. 

 
6- Relatório parcial – ANEXO D: Deverá ser entregue quando 50% do estágio for concluído. 
 

FINAL DO ESTÁGIO 

7- Avaliação do supervisor do estágio – ANEXO E: Esse documento deve constar como anexo do Relatório 
Final 

 
8- Relatório final – ANEXO F 

● Com o encerramento do estágio o aluno deve elaborar o Relatório Final (Contendo Campo do 
Estágio, Atividades Realizadas, Relação Teoria-Prática, Formação e Autoavaliação, e Considerações 
Finais) 
● O relatório final deve ter a assinatura do professor orientador do estágio. 
● Conforme deliberado da III Assembleia Ordinária do Conselho de Engenharia de Produção do 
Departamento de Ciências Exatas, Tecnológicas e Humanas - DCETH Angicos realizada em 13 de abril 
de 2016, o aluno deve apresentar o Relatório Final do Estágio em aula da disciplina AAM1094 - 
Fundamentos de Engenharia de Produção em data e local a serem definidos. Cada aluno terá 15 minutos 
para sua apresentação. 

 
9- Avaliação do orientador do estágio - ANEXO G: A avaliação do orientador analisa os critérios: Interesse, 
Responsabilidade, Grau de Aprendizagem e Avaliação do Supervisor Técnico. 

 

ENTREGA DOS DOCUMENTOS: Via endereço eletrônico: https://forms.gle/5qc4862cqh4NjUmJ8 até 04 de 
Julho de 2020, com os documentos devidamente assinados.  
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