
 
 
 

Comissão de Estágio Profissionalizante  

 

ORIENTAÇÕES PARA OS ALUNOS QUE SERÃO AVALIADOS NO ESTÁGIO 

CURRICULAR PROFISSIONALIZANTE  

O estagiário deverá baixar o arquivo Avaliação parcial curricular disponível no site e 

entregá-lo na secretaria do colegiado ou para algum membro da comissão de estágio 

curricular profissionalizante, devidamente preenchido e assinado por seu supervisor, 

comprovando seu desempenho e assiduidade ao atingir metade da carga horária 

exigida (170h).  

A avaliação final do estagiário curricular será constituída de quatro notas: 

A comissão definirá períodos de seminários de apresentações das atividades 

desenvolvidas nos estágios dos alunos que concluíram a carga horária mínima exigida 

no estágio. No dia determinado pela comissão, o aluno fará uma apresentação de 

duração máxima de 20 minutos e a banca terá um tempo de 10 minutos para a arguição. 

A banca será composta por 3 docentes convidados pela comissão de estágio. As datas 

dos seminários serão divulgadas no site do curso com antecedência, e o aluno que tenha 

interesse de se inscrever deve enviar e-mail confirmando sua participação para o 

presidente da comissão de estágio. Cada componente da banca atribuará uma nota. 

O aluno deverá instruir seu supervisor a baixar o arquivo Avaliação supervisor 

disponível no site. Este arquivo deverá ser preenchido em caráter reservado pelo seu 

supervisor e enviado via correio por carta registrada ou sedex endereçado à Secretaria 

do Colegiado de Engenharia Civil no endereço: Centro de Engenharias Cotada/ UFPEL 

Rua Benjamin Constant, 989 sala 303 cep: 96010-020 ou enviado pessoalmente pela 

empresa (lacrado). O prazo de envio da avaliação do supervisor deve ser postado no 

correio com no máximo 7 dias antes da apresentação do estágio, ou 2 dias 

pessoalmente no Colegiado. A nota atribuída pelo supervisor constituirá a quarta nota. 

A média das quatro notas constituirá a nota final do estágio.  

Comissão de Estágio Curricular: 

Profª. Aline Ribeiro Paliga - Presidente da comissão (aline.paliga@ufpel.edu.br) 

Profª. Ângela Azevedo de Azevedo – (angela.azevedo@ufpel.edu.br) 
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