
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
PLANO DE ATIVIDADES REMOTAS 

 

NOME DO COMPONENTE COLEGIADO CÓDIGO SEMESTRE 
 

Estágio 
 

CENEL ELET0060 2020.2 

CARGA HORÁRIA SINCRONA ASSINCRONA 

HORÁRIO: Sexta – 18:50h – 22:10h 

60 60 00 

CURSOS ATENDIDOS (Especificar a quantidade de vagas por curso ou a quantidade total) SUB-TURMAS 
Engenharia Elétrica  

PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL (EIS) TITULAÇÃO 

Eduard Montgomery Meira Costa Doutor 

EMENTA 
Leis do Estágio. Participações do estagiário. Discussões sobre estágios. 
 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL: 
Permitir que o estudante compreenda as leis e a importância do estágio supervisionado. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Discutir as leis do estágio. Discutir as importâncias da realização do estágio supervisionado do bom desempenho e 
desenvolvimento do aluno dentro de uma empresa. 

METODOLOGIA 
Descrever quais serão os recursos adotados para desenvolvimento das atividades síncronas e assíncronas (Ex.: plataforma de ensino e interações, moodle, sistema de 
webconferência, etc). 
 
Caberão aos docentes reservar tempo para esclarecimentos das dúvidas, quanto às metodologias de ensino de forma assíncrona forem adotadas. 

Acompanhamento das atividades e discussões sobre problemas dos estagiários via WhatsApp onde será disponibilizado tempo 
para discussão síncrona (com tempo variável e livre ao longo da semana para sanar dúvidas e necessidades dos estagiários); 
envio de relatórios finais e de acompanhamento por email por parte dos alunos. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação é composta de duas notas referentes ao estágio desenvolvido pelos alunos numa empresa, cuja nota é dada pelo 
relatório confeccionado e avaliado pelo Orientador e entregue ao Coordenador de Estágios. A média final (MF) será obtida pela 
nota do relatório. 

 

CONTEÚDOS DIDÁTICOS 

Numero Cronograma de atividades 
 
 
 

01 Acompanhamento e discussão com os alunos sobre seus estágios. 
  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
Lei do Estágio: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm  
Cartilha do Estágio: www.sitedoestagio.com.br/go/down/cartilha_estagio_IEL.pdf  
Costa, E. M. M., Escrevendo Trabalhos de Conclusão de Cursos, Ed. Ciência Moderna. 
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