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20

CARGA HORÁRIA
X AULAS/SM =
TOTAL =
240
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+ PRÁTICAS + AVALIAÇÃO
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EMENTA
As atividades programadas em centros especialmente constituídos para proporcionar treinamento em
setores profissionais específicos. Atividades realizadas junto às instituições de ensino e pesquisa, ou aos
órgãos a elas ligados, visando prestação de serviços. Atividades de iniciação científica, com a
participação no desenvolvimento de pesquisas básicas ou tecnológicas. Atividades relacionadas com a
realização de trabalho de graduação ou projeto final de curso.

OBJETIVOS
Habilitar o aluno a fazer uma leitura crítica da realidade e propor ações gerenciais na área de gestão da
produção industrial; Favorecer informações e referencial para a gestão formal e substantiva de negócios
com foco na sustentabilidade aplicando ações ambientalmente corretas, economicamente viável e com
responsabilidade social; Capacitar o aluno a elaborar, analisar, avaliar e gerenciar projetos e processos
com responsabilidade sócio-ambiental, complementadas com a vivência prática na formação
profissional. Adaptação psicológica e social do estudante as suas futuras atividades profissionais,
permitindo a escolha de sua especialização.
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PROGRAMA
Vivencia prática em organização voltada à área de gestão da produção industrial.
Seqüência no semestre para estágio supervisionado NORMAL:
•

Contato com a organização efetivamente registrada com CNPJ

•

Elaboração da CARTA DE INTENÇÃO

•

Aceite pela FATEC do estágio na área

•

Elaboração do TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (Aluno x FATEC x Empresa)

•

Elaboração do TERMO DE CONVÊNIO (FATEC x Empresa)

•

Contratação do SEGURO DE VIDA do aluno

•

Elaboração do PLANO DE ESTÁGIO

•

Aceite pela FATEC e ABERTURA DO PROCESSO DE ESTÁGIO

•

Apresentação do RELATÓRIO PARCIAL (200 horas)

•

Apresentação do RELATÓRIO FINAL (400 horas)

•

Apresentação da DECLARAÇÕES DE HORAS/AULAS E/OU

•

Apresentação da DECLARAÇÃO DE HORAS/ESTÁGIO E/OU

•

Apresentação da DECLARAÇÃO DE DADOS CONFIDENCIAIS

•

Aceite final do estágio pela FATEC e emissão do PARECER de APROVAÇÃO do ESTÁGIO
para a Secretaria Acadêmica

Seqüência no semestre para estágio supervisionado CONVALIDADO:
•

No caso de empregado, apresentação de CARTEIRA DE TRABALHO autenticada;

•

Apresentação da FICHA DE EMPREGADO DA EMPRESA;

•

Apresentação de DECLARAÇÃO DE CARGO E DE SERVIÇO EXECUTADOS;

•

No caso de empreendedor apresentação de documento equivalente:
CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

•

No caso de funcionário público apresentação de documento equivalente:
TERMO DE POSSE

•

Apresentação do RELATÓRIO FINAL

•

Aceite final do estágio pela FATEC e emissão do PARECER de APROVAÇÃO do ESTÁGIO
para a Secretaria Acadêmica

Seqüência no semestre para estágio supervisionado CIEE:
•

ABERTURA DE PROCESSO com a documentação do CIEE assinada pela FATEC

•

Recebimento de DECLARAÇÃO DE ESTÁGIO REALIZADO emitida pelo CIEE

•

Aceite final do estágio pela FATEC e emissão do PARECER de APROVAÇÃO do ESTÁGIO
para a Secretaria Acadêmica
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METODOLOGIA
01 – Plantões de orientação aos alunos, presencialmente e por meios virtuais (e-mail, skype, outros)
02 – Conferência da documentação pertinente de cada aluno
03 – Contatos com alunos em pendência quanto à documentação

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Cumprimento da apresentação e aceitação da documentação pertinente durante o período de vigência do
estágio supervisionado a partir do 4º semestre (opcional) com obrigatoriedade no 6º semestre.
BIBLIOGRAFIA







De acordo com a bibliografia utilizada pela organização onde o estágio estará sendo realizado.
Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008
Decreto no. 2.080/96 de 26/11/1996.
Portaria no. 08 de 23/01/2001.
Ofício circular SRT no. 11/85 de 09/09/1985 e alterações SRT no. 08/87 de 29/07/1987.
Portaria FATEC-TQ 03/05 de 25/05/2005.

