
CARACTERIZAÇÃO DE DISCIPLINA 
CURSO DE BACHARELADO EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

       CURSO/SEMESTRE Química Industrial/ A partir do 3º Semestre 
DISCIPLINA Estágio Supervisionado 
CARÁTER DA DISCIPLINA Obrigatória 
PRÉ-REQUISITO Segundo semestre curricular concluído e vaga para o estágio obrigatório 
CÓDIGO   
UNIDADE CCQFA 
CARGA HORÁRIA TOTAL 102 h 
CRÉDITOS 6 créditos 
NATUREZA DA CARGA HORÁRIA 
ANO/SEMESTRE 

0-0-6 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS Adriane Medeiros Nunes, Aline Joana Rolina Wohlmuth Alves dos Santos, Jacqueline Ferreira 
OBJETIVOS - Proporcionar aos estudantes conhecimentos relacionados ao cumprimento do estágio curricular e 

as normativas que o regem.  
- Contextualizar o ambiente industrial através da vivência e das experiências adquiridas durante o 
estágio.  
- Oportunizar ao discente a aquisição de experiência, aplicando e ampliando os conhecimentos 
teóricos e práticos através do contato com o dia-a-dia de sua profissão. 

EMENTA Realização de estágio supervisionado em indústrias químicas, laboratórios de controle de 
qualidade, laboratório de tecnologia industrial, laboratório de tecnologia farmacêutica, laboratório 
de tecnologia de alimentos, laboratório de pesquisa. Elaboração de manuscrito contendo as 
atividades realizadas e contextualizando o ambiente mercadológico do empreendimento do estágio.  

PROGRAMA  
UNIDADE 1. INICIALIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR  
 - Documentação obrigatória para o início do estágio  
 - Importância da escolha do Professor Orientador 
 - Importância na busca pela área de interesse 
 - Pleiteamento de vagas  
 - Procedimento para distribuição das vagas 
 
UNIDADE 2. COMPETÊNCIAS DAS PARTES 
 - Competências do Núcleo de Estágio  
 - Competências da Parte Concedente 
 - Competências do Professor Orientador.  
 - Competências do Discente.  
 
UNIDADE 3. REALIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS 
 - Conforme regulamentação descrita no Regimento de Estágio do curso. 
 
UNIDADE 4. NORMATIVAS PARA AVALIAÇÃO FINAL  
 - Documentação obrigatória para a conclusão do estágio  
 - Procedimento e informações pertinentes para redação do manuscrito 
 - Procedimento e informações pertinentes para a apresentação oral 
 

Método de Avaliação 1) Parecer do Supervisor de Estágio (equivalente a 50% da nota) 
2) Entrega do Manuscrito Final - no prazo máximo de trinta dias, antecedendo a data da sua 
defesa oral pública - (equivalente a 30% da nota), redigido com as normas da ABNT, contendo 
no máximo 20 páginas, e os seguintes tópicos: 
 - dados de identificação (do estagiário, da concedente, do supervisor e orientador); 
- o título do estágio 
- duração (período e total de horas); 
- Introdução 
- Objetivos 
-Trabalhos realizados no(s) setor(es) de desenvolvimento do estágio; 
- Integração no ambiente de trabalho 
- Sugestões para o aprimoramento de métodos e técnicas de trabalho na concedente;  
- Desafios e dificuldades enfrentadas (com sugestões visando ao aprimoramento do Curso) 
- Conclusões 
-Bibliografia 
3) Apresentação oral pública (equivalente a 20% da nota) 
- Tempo de apresentação: 20-30 minutos 
- Apresentação formal com apresentação de slides 
-Será avaliado o tempo de apresentação, domínio do conteúdo e parecer frente a experiência. 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica 
1- Regimento de Estágio do Curso de Química Industrial da UFPel. 
2- Lei Federal 11.788/2008. 
3- Resoluções 03/2009 e 04/2009 do COCEPE. 
4- Orientação Normativa Nº 7//2008. 
Bibliografia Complementar 
5- Caderno Temático N. 03/2010: Estágio na UFPel. 
6- Manolita Correia Lima, Silvio Olivo. Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de 

Curso, 2006.  



 


