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Ementa
Desenvolvimento e apresentação de um trabalho prático final de curso na área de computação ou informática que pode ser realizado na própria
instituição ou em empresa pública ou privada.

1.

Objetivo geral
O estágio curricular visa oportunizar ao acadêmico a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no curso e uma vivência efetiva da prática
profissional na sua área de atuação.

1.

Objetivo específico
- Possibilitar a aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso;
- Possibilitar a vivência da prática profissional
- Possibilitar o conhecimento do mercado de trabalho

1.

Conteúdo programático
1. Apresentação
Orientação aos alunos sobre as regras e procedimentos envolvidos no estágio curricular, apresentação do cronograma, explanação sobre o
Termo de Compromisso e o Plano de Estágio.

1.

Aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso de graduação a casos reais ou teóricos envolvendo Engenharia Elétrica e afim,
empresas privadas e públicas.

2.

Metodologia
O estágio é realizado sob a orientação e acompanhamento de um professor orientador (professor efetivo do DCC) e de um supervisor na
concedente. É precedido do termo de compromisso - contrato de celebrado entre acadêmico, empresa e instituição de ensino - e do plano de
estágio -planejamento das atividades a serem desenvolvidas e no qual deve ficar claro que estas atividades condizem com a área do curso. Ao
final do semestre, o acadêmico deverá submeter um relatório do estágio para avaliação por dois professores e que deverá conter a avaliação de
desempenho emitida pela unidade concedente do estágio.

1.

Sistema de avaliação
O desempenho do aluno será avaliado com base nos seguintes itens e critérios:

a) Relatório de estágio (Peso: 60%): será avaliado por dois professores em relação ao cumprimento das atividades propostas, adequação do
texto quanto às normas vigentes para trabalhos técnicos, clareza e encadeamento na definição do escopo e dos resultados. O aluno deve sanar
as falhas apontadas no relatório pelos avaliadores.
b) Avaliação da empresa (Peso 40%): será feita pelo supervisor da unidade concedente, avaliando uma série de quesitos como: assiduidade,
pontualidade, iniciativa, organização, cumprimento de prazos, etc.

1.

Bibliografia básica
Lei no. 11.788 de 25 de setembro de 2008 (Lei do Estágio),
disponível em http://www.joinville.udesc.br/portal/estagios/arquivos/nova_lei_estagio_11788.pdf

Modelos dos documentos necessários (termo de compromisso, plano de estágio)
Disponível em http://www.joinville.udesc.br/portal/estagios/documentos.php

Resoluções da UDESC sobre estágio curricular,
Disponíveis em http://secon.udesc.br/consuni/resol/2008/052-2008-cni.htm
e http://www.joinville.udesc.br/portal/resolucoes/arquivos/resolucao_05_2007.doc

1.

Bibliografia complementar
Normas da Biblioteca Digital da UDESC,
disponível em http://www2.joinville.udesc.br/~tcc-bcc/normas_biblio_digital.pdf

Novo Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa,
disponível em http://www2.joinville.udesc.br/~tcc-bcc/AcordoOrtografico.pdf

1.
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Manual da UDESC para Trabalhos Acadêmicos,
Disponível em http://www2.joinville.udesc.br/~tcc-bcc/manual_udesc_versao_preliminar.pdf
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