
INFORMAÇÕES E DATAS IMPORTANTES DOS ESTÁGIOS OBRIGATÓRIO E NÃO 
OBRIGATÓRIO  

SEMESTRE 2017-03 

• Os estagiários do curso de Engenharia de Produção devem seguir as informações, 
formulários e normas para estágios existentes no site 
www.ufjf.br/engenhariadeproducao/estagio/ 

• Assim que possível, conforme condições apresentadas no regimento de estágio, o 
aluno deverá realizar o estágio obrigatório, antes de ser efetivado na empresa 
onde trabalha. 

• Para a realização de estágio obrigatório, disciplina EPD072, o aluno deverá ter 
cumprido 130 créditos obrigatórios no curso. 

• O órgão responsável pela consolidação dos procedimentos de estágio na UFJF é a 
Coordenação de Estágios (PROGRAD). Contato:  

Site: www.ufjf.br/estagio/ 

Email: estagio.prograd@ufjf.edu.br 

Telefone: (32) 2102 - 3776  

• Novos formulários Termo Compromisso de Estágio e Plano de Atividades de 
Estágio no site: www.ufjf.br/estagio/ ou www.ufjf.br/cristina_castro 

• Os documentos que necessitarem de assinatura da Comissão Orientadora de 
Estágio deverão ser entregues na Coordenação do Curso de Engenharia de 
Produção e serão assinados apenas nas segundas-feiras e quintas-feiras.  

• HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA COMISSÃO ORIENTADORA DE ESTÁGIO:  

ü SEGUNDA-FEIRA: 16:00 ÀS 18:45  

ü QUINTA-FEIRA: 16:00 ÀS 16:45 

• Para todos os estágios, obrigatórios e não obrigatórios, deverão, conforme 
regimento de estágio, apresentar para o início do estágio o Plano de Atividades, 
em 4 vias (3 vias serão entregues na PROGRAD e 1 via será arquivada com o 
aluno para anexar ao relatório de atividades desenvolvidas), que deverá ser 
assinado pelo aluno estagiário, por um orientador formado na área efetivo da 
empresa, por um professor orientador do Depto de Eng. de Produção  e pela 
presidente da COE (Prof.ª Cristina Castro). 

• Para todos os estágios, obrigatórios e não obrigatórios, deverão entregar 
Relatório de Estágio ao professor orientador do departamento, assinado pelo 
aluno estagiário, pelo orientador formado na área efetivo da empresa e pelo 
professor orientador do Depto de Eng. de Produção (responsável pela avaliação)  



• No caso do estágio obrigatório, o aluno com estágio obrigatório a partir de 
01/08/2017, deverá entregar para a presidente da COE, até a data 06/11/2017, os 
seguintes documentos: 

 

(i) Relatório de Estágio: que já deverá estar assinado pelo aluno 
estagiário, pelo orientador formado na área efetivo da empresa e pelo 
professor orientador do Depto de Eng. de Produção (responsável pela 
avaliação) - os mesmos que assinaram o Plano de Atividades  

OBSERVAÇÕES:  

1) o não cumprimento da data acarretará REPROVAÇÃO na 
disciplina EPD072 – Estágio em engenharia de produção.  

2) Estrutura do Relatório de Estágio: INTRODUÇÃO; 
DESCRIÇÃO DA EMPRESA; DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS; APLICAÇÃO DO CONTEÚDO DO CURSO 
DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA PRÁTICA; 
CONCLUSÃO. Além disso, o aluno deverá seguir as normas da 
ABNT para formatação e referências (seguir modelo utilizado no 
TCC, instruções no site do curso). Tudo isto será considerado na 
avaliação pelo professor orientador.  

(ii) em anexo ao Relatório de Estágio, uma Declaração de Estágio (em 
papel timbrado da empresa), assinada pelo orientador formado na área 
efetivo da empresa (não sendo aceita assinatura digital) – modelo da 
declaração em anexo; 

(iii) em anexo ao Relatório de Estágio, uma Cópia do Plano de Atividades 
e do Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório do aluno que 
atesta o momento de realização de estágio obrigatório devidamente 
assinada por todas as partes. 

• Aqueles alunos que tiverem seu estágio obrigatório terminando após a data 
determinada neste documento para entrega do relatório de estágio (06/11/17), 
favor procurar a COE para agendamento de uma nova data de entrega do 
Relatório. 

 

 


