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Pré-requisito:
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Período: 2020 / 2 Turma: 35.1

Veja o regulamento de Estágio da UFES. (*) Ver regulamento do curso.

Ementa:

Objetivos Específicos:

Conteúdo Programático:
O Estágio Supervisionado Curricular é um momento de aprendizagem e um componente curricular integrante dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos (PPCs) de Graduação da Universidade Federal do Espirito Santo (UFES), de natureza
articuladora entre ensino, pesquisa e extensão, objetivando capacitar o graduando para ação-reflexão-ação.

A metodologia de estágio segue os regulamentos da UFES e do Projeto Politico-Pedagógico do Curso de Engenharia de
Produção, sendo elaborado de modo antecipado plano de trabalho para cada discente, segundo os interesses e
possibilidades dos envolvidos (discente, UFES e concedente). No caso do EARTE, conforme Portaria 544 do Ministério da
Educação, o estágio supervisionado se dará exclusivamente na forma de ensino remoto, o que deverá estar explicitado nos
planos de trabalho citados.

Metodologia:

A média final (MF) da disciplina Estágio Supervisionado em Engenharia de produção será calculada pela média aritmética
das seguintes notas: A. Super-visor da concedente; B. Relatório Final (Professor Orientador); C. Reuniões Orientadoras
(Professor Orientador); D. Seminário apresentado na disciplina estágio supervisionado Média final = (2A + 5B + 1C+
2D)/10.
Observação:
as notas de cada critério (A, B, C e D) variam de 0 (zero) a 10 (dez);
o critério para aprovação é a MF &#8805; 7;
a nota do aluno só será computada, se este tiver realizado as 300 horas ne-cessárias para complementar a carga horária
exigida para estágio obrigatório ao término do semestre letivo;
não se aplica prova final, para a disciplina Estágio Supervisionado;
se alguma nota for inviabilizada decorrente do não cumprimento de alguma atividade prevista ao estagiário, quando a
responsabilidade couber ao mesmo, será atribuída automaticamente a nota ZERO para esta atividade.

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :

Bibliografia básica:

Veja o regulamento de Estágio da UFES. (*) Ver regulamento do curso.

Bibliografia complementar:
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Cronograma:

Observação:
Serão realizadas reuniões contínuas individualmente ou em grupo com os discentes matriculados na disciplina, para dirimir
dúvidas sobre o estágio em desenvolvimento.
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