Como fazer estágio obrigatório
O estágio curricular obrigatório vinculado ao Departamento de Engenharia de Produção da UFSC,
geralmente realizado perto do final do curso e obrigatório para formação do discente, pode ser
feito desde que alguns requisitos sejam cumpridos. Vamos explicar algumas normas aqui!

Vamos lá...
Esse estágio consta no currículo como uma
matéria (EPS7080-Estágio Supervisionado em
Engenharia de Produção) e apresenta alguns
pré-requisitos. Para realizar seu estágio
obrigatório, você já deve ter integralizado
3.000h de disciplinas obrigatórias (não se
esqueça de checar se há alguma equivalência
pendente de matérias que foram mudadas no
currículo para ser validada) e feito as
matérias EPS5235–Planejamento e Controle
da Produção e EPS7021–Planejamento e
Projeto do Produto. Tendo esse requisitos
cumpridos, você pode realizar estágios de
30h ou 40h semanais, e dependendo por qual
optar, enfrentará algumas restrições.

STEP

01

STEP

02
Atenção! Caso a sua vaga lhe for ofertada
diretamente pela empresa, se certifique de
que ela é conveniada a UFSC* para que seu
estagio se enquadre na modalidade curricular
e possa ser assinado pela Universidade. Para
checar isso basta acessar a aba de convênios
no sistema SIARE (Sistema de Informação
para Acompanhamento e Registro de
Estágios) e buscar o nome, CNPJ ou razão
social da empresa. Tendo se certificado do
convênio, é hora de fazer a solicitação de
registro do seu estágio.
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Agora você já pode começar a procurar uma
vaga para realizar seu estágio no próximo
semestre! As oportunidades de vagas estão
afixadas nos murais do nosso Departamento,
principalmente no da Secretaria, além de
algumas oportunidades nos serem enviadas
por email! Você também pode encontrar uma
vaga no portal de estágio da UFSC.

A solicitação de registro de estágio para
emissão do TCE (Termo de Compromisso de
Estágio), que é o contrato emitido pela UFSC,
é feita através da aba de solicitação no SIARE
preenchendo seus campos e informando, por
exemplo, a duração do estágio (essa
modalidade permite contrato de estágio
máximo de seis meses, e carga horária
mínima de 255h efetivas na empresa, caso
não seja remunerado, e caso seja, de 285h,
compensando o período de férias) e o PAE.

O PAE é o Plano de Atividades de Estágio e
consiste em um planejamento das atividades
que serão desenvolvidas pelo estagiário
durante o seu período de trabalho na
instituição
contratante,
assim
como
um projeto de estágio. Geralmente esse plano
é concedido pela empresa que receberá o
estágio e deve ser colocado já na solicitação
de registro do seu estágio com a anuencia de
seu professor orientador do EPS.
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Com o contrato de estágio e o PAE
devidamente assinados, você pode realizar
sua matrícula** na devida turma de seu curso
(09212–Produção Civil, 09213–Produção
Elétrica, e 09214–Produção Mecânica) para
oficializar o estágio. Porém, há algumas
restrições dependendo do montante de horas
semanais a ser cumprido:
- Para estágios de 30h, o aluno poderá
matricular-se em ,no máximo, 14 créditos de
matérias presenciais.
- Para estágios de 40h, o aluno poderá
matricular-se apenas em matérias não
presenciais, como EPS7032-Monografia II.
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Há uma aba na página do Departamento de Engenharia de Produção onde
algumas perguntas frequentes estão respondidas, caso surja alguma dúvida
que não seja sanada lá, fique a vontade em nos procurar para enfim saná-la.
*Caso a empresa não seja conveniada e tenha interesse em ser, basta ela
selecionar um tipo de convênio no portal, preencher e assinar em duas vias o
formulário ligado a ele e encaminhar ao DIP (Departamento de Integração
Acadêmica e Profissional) da UFSC. A entrega pode ser feita pelo próprio
aluno.
**Em caso de estágio realizado integralmente nas férias, o aluno deverá
solicitar matrícula suplementar no reajuste presencial e poderá totalizar o
máximo de 31 créditos contando com a disciplina do estágio, que conta com 17
créditos semanis.
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Com o registro feito, o Coordenador de
estágios do DEPS irá o analisar seguindo um
fluxograma. Sendo aprovado através do
SIARE e tendo o TCE gerado, agora imprima 6
vias desse documento e recolha as
assinaturas para validá-lo, que são do
próprio aluno, do Coordenador de Estágios,
do Professor Orientador do EPS, do agente de
integração (se for o caso), do Representante
da empresa e do Supervisor de estágio na
empresa, que deve possuir formação em nível
superior e não pode ser seu cônjuge,
companheiro ou parente até o terceiro grau
civil. Com as devidas assinaturas, é hora de
realizar a matrícula na disciplina EPS7080
para oficializar o estágio obrigartório.

Seu
estágio
deve
ser
efetivamente
acompanhado pelo seu Professor Orientador
do EPS, e é sua obrigação apresentar-lhe um
relatório parcial e um relatório final. Além
dele, há também o envolvimento do
professor da disciplina EPS7080, que tem o
dever de orientar você e seu professor
orientador sobre o funcionamento do
programa de atividades da disciplina e
avaliar seu desempenho atribuindo uma
nota final por meio da análise das entregas
de seus relatórios. Para finalizar seu estágio
supervisionado, também é sua obrigação
entregar uma cópia digital do relatório final,
as folhas de avaliação do aluno, supervisor e
orientador do estágio à Coordenação de
Estágio.
Feito
isso,
pronto,
Estágio
Obrigatório concluído com sucesso!

