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Avaré, na forma do anexo.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SEBASTIÃO FRANCEI NT)A CRUZ

-

Câmpus

...
UR

INSTITUTO FEDERAL

URU São Paulo
CampusAvaré

UR

MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO
CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS
IFSP CÂMPUS AVARÉ
-

AVARÉ

s

-

2019

Elaboração
Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em Engenharia de
Biossistemas, a saber:
Prof. Dr. Alexandre Menezes de Camargo
Prof. Dr. André Giovanini de Oliveira Sartori
Prof. Dr. Hugo Antonio Lima de Souza
Prof. Dr. Julio Cesar Pissuti Damalio
Profa. Dra. Marcela Pavan Bagagli
Prof. Dr. Newton Tamassia Pegolo
Prof. Dr. Rafael Aparecido Ferreira

Colaboração
Profa. Dra. Gabriela de Godoy Cravo Arduino
Profa. Dra. Maressa de Freitas Vieira

Coordenador do Curso de Bacharelado em Engenharia de Biossistemas
Profa. Dra. Marcela Pavan Bagagli

Diretoria de Ensino do Câmpus
Prof. Dr. Fernando Porteila Rodrigues de Arruda

Direção Geral do Câmpus
Prof. Dr. Sebastião Francelino da Cruz

Data de aprovação do Colegiado de curso

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

4

1. INTRODUÇÃO

5

2. OBJETIVOS E DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR

5

2.1. OBJETIVO GERAL

5

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

6

2.3. DURAÇÃO DO ESTÁGIO

6

2.4. REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

6

3. ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ESTÁGIO
3.1. COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO IFSP

6
7

3.2. COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR 8
3.3. COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DA PARTE CONCEDENTE
3.4. DIREITOS E DEVERES DO ALUNO ESTAGIÁRIO

9
10

4. DEFINIÇÕES DO ESTÁGIO

11

4.1. FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO

12

4.2. DINÂMICA DO ESTÁGIO

12

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

13

6. REFERÊNCIAS

14

7. ANEXOS

15

APRESENTAÇÃO

Atenciosamente,
Núcleo Docente Estruturante, Colegiado de Curso e Coordenador do
Curso de Bacharelado em Engenharia de Biossistemas do IFSP

-

Câsnpus Avará.

5

1. INTRODUÇÃO
De acordo com a Resolução CNE/CES no 11/2002, em seu artigo 4°, a formação do
engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o
exercício das seguintes competências e habilidades gerais:
1

aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à

-

engenharia;
II projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;
-

III conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;
-

IV planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia;
-

V identificar, formular e resolver problemas de engenharia;
-

VI desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
-

VI supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;
-

VII avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;
-

VIII comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
-

IX atuar em equipes multidisciplinares;
-

X compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;
-

XI avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;
-

XII avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;
-

XIII assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.
-

Dentro dessa mesma Resolução, a formação do engenheiro incluirá, como etapa
integrante da graduação, estágios curriculares obrigatórios sob supervisão direta da instituição
de ensino.

2. OBJETIVOS E DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO
CURRICULAR
2.1. OBJETIVO GERAL
O estágio visa proporcionar o aprendizado de competências próprias da atividade
profissional, assim como a oportunidade de aplicar seus conhecimentos acadêmicos, adquirir
novas competências e saberes em situações da prática profissional, além da aquisição de uma
visão crítica, de forma a visar o desenvolvimento do educando tanto para o trabalho quanto
para a vida cidadã.
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Promover a articulação entre a prática e as demais atividades de trabalho acadêmico,
constituindo num momento de aquisição de habilidades, competências, conhecimento da
realidade e aprimoramento de hábitos e atitudes profissionais necessárias ao Engenheiro de
Biossistemas para o ingresso no mundo do trabalho;
• Proporcionar ao futuro engenheiro maior segurança no início de suas atividades
profissionais, contando para isso, com o apoio, supervisão, troca de informações e orientação
de profissionais competentes à tarefa: coordenadores, orientadores e supervisores;
• Possibilitar o aprimoramento de habilidades como liderança, trabalho em grupo,
planejamento e gestão estratégica em situações práticas;
• Promover a reflexão sobre a escolha profissional;
• Proporcionar a integração do IFSP com a sociedade;
• Possibilitar a avaliação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e a sua reformulação, se
necessário.

2.3. DURAÇÃO DO ESTÁGIO
O Estágio Curricular Supervisionado terá carga horária total de 320 horas práticas, conforme
estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso.

2.4. REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
A realização do estágio supervisionado obrigatório somente ocorrerá a partir do
atendimento de dois critérios, sendo eles: estar matriculado e ter integralizado 1.400 horas ou
mais dos créditos de disciplinas obrigatórias; assim como estar cursando o sexto semestre ou
superior do curso.

3. ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ESTÁGIO
Para que o desenvolvimento do estágio seja possível, o aluno contará com o apoio de
alguns atores, a saber:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

-

IFSP: Trata-

se da instituição de ensino, mais especificamente o câmpus Avaré, representada pela
Coordenadoria de Extensão (CEX) e também pelo responsável por coordenar as atividades
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relacionadas ao estágio supervisionado obrigatório do Curso de Bacharelado em Engenharia
de Biossistemas do IFSP câmpus Avaré.
-

Orientador: Trata-se de professor ou técnico-administrativo do IFSP cámpus Avaré
-

que irá orientar os alunos no estágio curricular supervisionado obrigatório.
Concedente: Compreendem as parceiras do IFSP, que podem ser empresas públicas;
empresas privadas; empresas de economia mista; profissionais liberais, Empresas Júnior e
Microempreendedores Individuais (MEl) que desenvolvam atividades relacionadas ao campo
da Engenharia de Biossistemas (Conforme sugestão do anexo XI) e outras instituições de
ensino, pesquisa e extensão, todas aqui denominadas CONCEDENTE.

3.1. COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO IFSP
• Zelar pelo cumprimento da legislação referente a estágio e do presente Regulamento.
• Registrar dados referentes ao estágio conforme orientações da Pró-Reitoria de
Extensão (PRX) publicadas em Instruções Normativas;
• Estabelecer parceria com serviços de agentes de integração públicos e privados
mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado;
• Responsabilizar-se pelas atividades de integração câmpus-mundo do trabalho, com o
apoio dos Coordenadores de Curso;
• Encaminhar à Coordenadoria de Extensão (CEX) ou à coordenadoria equivalente os
documentos comprobatórios da finalização do estágio para arquivamento na pasta ou
prontuário do estudante e registro nos históricos e documentos escolares necessários.
• Fornecer orientações sobre procedimentos e documentações necessárias à
formalização, ao acompanhamento e à finalização do estágio;
• Assessorar durante todas as etapas do estágio;
• Contratar, em acordo com o CONCEDENTE, seguro contra acidentes pessoais em
favor do estagiário, cuja apólice seja compatível com valores de mercado;
• Estabelecer contato com os Supervisores de Estágio, quando for o caso;
• Apoiar na promoção de processos de treinamento e de seleção de estudantes
candidatos a estágio;
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• Divulgar as ofertas de estágio e facilitar o encaminhamento de estudantes, não sendo,
entretanto, responsável pela obtenção de vagas. Respeitadas as condições gerais
estabelecidas pelo IFSP, o estudante poderá obter a própria vaga de estágio;
• Propor Convênios de Concessão de Estágio, quando for o caso;
• Divulgar no site oficial do câmpus os Convênios de Concessão de Estágio celebrados
pelo câmpus com as partes concedentes, quando houver.
• Fornecer orientações sobre procedimentos e documentações necessárias à
formalização, ao acompanhamento e à finalização do estágio;
• Convocar e coordenar reuniões periódicas com os Professores Orientadores de Estágio
e com os Coordenadores de Curso;
• Divulgar no site oficial do câmpus a relação dos Professores Orientadores de Estágio e
seus respectivos cursos, bem como o horário de atendimento aos estudantes.
• Prestar atendimento quanto à divulgação das oportunidades de estágio;
• Divulgar, em sua área de atuação, o perfil do IFSP junto ao setor produtivo;
• Criar mecanismos para obter informações a respeito de demandas do setor produtivo;
• Definir, em conjunto com os colegiados dos cursos, as normas, os procedimentos e as
propostas constantes dos PPCs no que estes vierem a tratar sobre estágio e fornecer
subsídios para a avaliação e, se necessário, alteração do currículo escolar.

3.2. COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR
• Orientar o estudante na elaboração do Plano de Atividades de Estágio e aprová-lo;
• Validar o plano de Atividades de Estágio e os relatórios de atividades de estágio,
observando a sua consonância com o PPC;
• Acompanhar o cronograma de execução do Plano de Atividades de Estágio, assistindo
os estudantes durante o período;
• Avaliar e assinar os relatórios de atividades elaborados pelo estagiário;
• Assegurar a compatibilidade das atividades desenvolvidas no estágio com as previstas
no PPC;
• Analisar e validar as solicitações de equiparação e aproveitamentos de atividades
como estágio;
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• Fornecer à coordenação de curso avaliações sobre os estágios realizados para
retroalimentar o curso com dados sobre a área de atuação dos estagiários;
• Participar de reuniões junto à CEX ou ao setor responsável pelo estágio;
• Fixar datas e horários compatíveis ao calendário escolar e ao período do curso do qual
é o Orientador para assistir os estagiários, além de comunicá-los semestralmente à
CEX ou ao setor responsável pelo estágio;
• Reunir-se periodicamente com o estudante durante todo o estágio
• Registrar periodicamente as atividades de orientação em Sistema informatizado
adotado pelo IFSP;
• Participar da escolha dos locais de Estágio Supervisionado conjuntamente com o
Coordenador do Estágio;
• Visitar as partes concedentes de estágio, quando julgar necessário;
• Entregar os documentos de estágio, devidamente preenchidos, assinados pelas pessoas
competentes e revisado, para fins de formalização do mesmo, no prazo previsto para a
coordenação de estágio;
• Zelar pelo cumprimento do presente Regulamento e divulgá-lo aos estudantes.

3.3. COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DA PARTE CONCEDENTE
• Celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por
seu cumprimento;
• Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural;
• Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para
orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
• Assumir, de forma opcional, a responsabilidade de contratar seguro contra acidentes
pessoais em favor do estagiário, cuja apólice seja compatível com valores de mercado;
• Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de
desempenho;
• Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
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• Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório
de atividades, com vista obrigatória ao estagiário;
• Avaliar as atividades realizadas pelo estagiário dentro do ambiente de estágio;
Cabe, em especial ao Supervisor de Estágio:
• Elaborar, juntamente com o estudante, o Plano de Atividades de Estágio;
• Orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelo estagiário;
• Registrar a frequência dos estagiários;
• Avaliar e assinar os relatórios de atividades elaborados pelo estagiário antes da entrega
ao Professor Orientador de Estágio.

3.4. DIREITOS E DEVERES DO ALUNO ESTAGIÁRIO
• Cumprir o presente Regulamento de Estágio;
• Cumprir com zelo e responsabilidade as tarefas que lhe forem atribuídas;
• Cumprir integralmente as horas previstas para o seu estágio, conforme especificado
em cláusula própria do Termo de Compromisso;
• Apresentar e registrar periodicamente relatórios de atividades de estágio em Sistema
informatizado adotado pelo IFSP, devidamente avaliados e assinados pelo Supervisor
de Estágio e pelo Professor Orientador de Estágio;
• Entregar documentos comprobatórios de finalização de estágio;
• Reunir-se com o Professor Orientador de Estágio nos horários estabelecidos;
• Manter atualizados os seus dados cadastrais;
• Informar, por escrito, qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula
no IFSP, bem como fornecer à parte concedente atestado de matrícula semestralmente;
• Informar ao Professor Orientador de Estágio no caso de descumprimento, pela parte
concedente, do estabelecido no Plano de Atividades de Estágio ou de qualquer outra
cláusula do Termo de Compromisso;
• Acatar as normas internas da parte concedente, bem como as orientações e as
recomendações efetuadas por seu Supervisor de Estágio.;
• Realizar, com profissionalismo e ética, todas as atividades relativas ao estágio;
• Comparecer, assídua e pontualmente, ao estágio, respeitando o planejamento
elaborado e de acordo com as orientações do seu professor orientador de estágio;
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• Manter uma postura de colaboração e respeito, demonstrando que sabe desenvolver
trabalho em equipe e cultivando um bom relacionamento com todos os envolvidos nas
atividades do estágio;
• Organizar todos os formulários e relatórios relativos ao estágio, a ser entregue ao
professor orientador no final do semestre letivo;
• Guardar sigilo de tudo que diga respeito à documentação de uso exclusivo das
empresas e instituições, bem como dos aspectos do exercício profissional que assim
forem exigidos.

4. DEFINIÇÕES DO ESTÁGIO
A distribuição da carga horária para a realização do Estágio Curricular Obrigatório no
curso de Bacharelado Engenharia de Biossistemas do IFSP

-

câmpus Avaré, está em acordo

com a Lei do Estágio (Lei n°. 11.788, de 25 de Setembro de 2008) e o Regulamento de
Estágio do IFSP (Portaria n°. 1204, de 11 de maio de 2011), nas quais define-se que o
estagiário não poderá ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais de estágio.
Em casos de estágio no próprio IFSP câmpus Avaré, será permitida a realização de até 50%
-

das horas totais do estágio obrigatório.
A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos,
exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.
O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser
acordada, sendo compulsória a sua concessão. A eventual concessão de benefícios
relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo
empregatício, conforme Lei n°. 11.788, de 25 de Setembro de 2008.
É assegurado ao estagiário, de acordo com a Lei n°. 11.788, de 25 de Setembro de
20085 sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso
de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares e remunerado,
no caso de estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. Os dias de recesso
previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter
duração inferior a 1 (um) ano. Poderá, também, o estagiário inscrever-se e contribuir como
segurado facultativo do Regime Geral de Previdência Social.
Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo
sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.
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4. 1. FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação das atividades desenvolvidas será realizada por meio da apresentação de
folhas de estágio (mensais, a ser entregue até o quinto dia útil do mês), relatório parcial (ao
término de 160 horas de estágio, até o quinto dia útil após a integralização dessas horas) e
relatório finais (ao término das 320 horas de estágio, até o quinto dia útil após a integralização
dessas horas), que deverão ser entregues ao Professor Orientador, sendo que, uma vez estes
aprovados, serão encaminhados ao eventual docente Coordenador do Estágio e à Coordenação
do Curso para homologação, registro e arquivamento. No caso de apresentação do relatório
final no último semestre do curso, o mesmo deve ser entregue até 30 dias antes do término do
calendário letivo do câmpus.
Esses documentos (fichas de acompanhamento e modelos de relatório) serão
elaborados e fornecidos pela Coordenação do Curso e/ou Colegiado de Curso, podendo ser
adaptado e reformulado conforme necessário.
O resultado do estágio e do trabalho de conclusão de curso é registrado no fim de cada
período letivo por meio das expressões "cumpriu" / "aprovado" ou "não cumpriu" / "retido".

4.2. DINÂMICA DO ESTÁGIO
1°) Logo no início das disciplinas de estágio, o aluno deve se encaminhar a Coordenadoria de
Extensão para retirar os seguintes documentos: Termo de Compromisso de Estágio (Anexo 1),
Credenciamento de Estagiário(a) (Anexo II), Formulário de aceite do(a) Professor(a)
Orientador(a) (Anexo III) e Carta de Apresentação (Anexo IV). O(a) aluno(a) estagiário(a) é
responsável pelo preenchimento e coleta das assinaturas necessárias.
2°) Munido(a) dos documentos acima descritos e devidamente assinados (exceto o Formulário
de aceite do(a) Professor(a) Orientador(a)), o(a) aluno(a) deverá dirigir-se a Parte Concedente
de sua escolha e pedir autorização para iniciar o estágio, coletando as assinaturas necessárias.
Deverá também solicitar um(a) Supervisor(a), profissional da empresa relacionado às
atividades a serem executadas, na mesma Instituição para ser o(a) Supervisor(a) do seu
estágio.
3°) Após conseguida a autorização, o(a) aluno(a) deverá entregar todos os formulários
preenchidos e assinados ao seu Professor(a) Orientador(a) no IFSP câmpus Avaré e esse, por
-

sua vez, fará a conferência dos mesmos e encaminhará a documentação ao(a) Professor(a)
Coordenador(a) de estágio. Dessa forma, o(a) aluno(a) estará apto(a) a dar início às suas
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atividades e, para que tenha sucesso nesta etapa, deverá seguir sempre as orientações do(a)
Professor(a) Orientador(a) e do(a) Professor(a) Supervisor(a).
40)

Juntamente com o(a) Professor(a) Orientador(a), o(a) estagiário(a) deverá preencher o

Plano de Atividades de Estágio (Anexo V), que assinará o documento caso esteja de acordo.
50)

Ao longo do estágio, o(a) aluno(a) deverá registrar e descrever a síntese de todas as

atividades desenvolvidas mensalmente (Folha de Estágio

-

Anexo VI) e coletar a assinatura

do(a) Professor(a) Orientador(a) e/ou do Supervisor(a).
6°) Ao final de 160 horas de estágio, o(a) aluno(a) estagiário(a) deverá elaborar um Relatório
Parcial (Anexo VII), que será avaliado tanto pelo(a) Supervisor(a) (Anexo VIII) quanto
pelo(a) Professor(a) Orientador(a) (Anexo VIII).
7°) Após a conclusão das disciplinas de estágio (e da totalização das 320 horas de estágio),
o(a) aluno(a) deverá elaborar um Relatório Final de Atividades de Estágio (Anexo IX), que
será avaliado pelo(a) Professor(a) Orientador(a) (Anexo IX).
8°) Em caso de rompimento do Termo de Compromisso de Estágio por qualquer uma das
partes (Unidade Concedente, IFSP ou Estagiário(a)), deverá ser preenchido o Termo de
Rescisão do Termo de Compromisso de Estágio (Anexo X).

S. DISPOSIÇÕES GERAIS
Casos omissos nesse manual serão resolvidos pela Coordenação de Estágio juntamente
com o Colegiado de curso.
Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado de curso.
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-
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ANEXO 1
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
'Ia
li INSTITUTO FEDERAL
11*
II Cu*

DIRETORIA GERAL DO CAMPUS AVARÉ
COORDENADORIA DE EXTENSÃO
Termo de Compromisso N°: IFSP / AVR /

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
(Bacharelado em Engenharia de Biossistemas)
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Instituição: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO / IFSP
(doravante denominado INSTITUIÇÃO DE ENSINO)
Endereço: Av. Professor Celso Ferreira da Silva, 1333 Jardim Europa 1 Avaré- SP
CEP 18707-150
Fone: (14) 3711.1450
CNPJ: 10.882.594/0001-65
Representada pelo seu Diretor Geral, Prof. Dr. Sebastião Francelino da Cruz, nomeado
pela Portaria n°. 3.597, publicada no Diário Oficial da União de 01 de agosto de 2013
-

-

UNIDADE CONCEDENTE
Razão Social:
CNPJ:
(empresa)
CPF:
(autônomo)
Endereço:
CEP:
Bairro:
Representante Legal:
Supervisor de estágio:
Formação Acadêmica:
Registro Profissional n°:

(doravante denominada CONCEDENTE)
lnsc. Estadual:
Fone:
Cidade:
Cargo:

Estado:

órgão:

ESTAGIÁRIO
Nome:
jdoravante denominado ESTAGIÁRIO)
Curso:
Período:
RG:
CPF:
Endereço:
CEP:
Bairro:
Fone:
e-mail:
Estágio Obrigatório ( )
Portador de Deficiência ( ) SIM ( ) NAO

Prontuário:
Data de nascimento:
Cidade:
Cel:

Estado:

Estágio Não-Obrigatório ( )

As partes supracitadas resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso
de Estágio, para realização de Estágio Curricular, em conformidade com a Lei
n°. 11.788, de 25 de setembro de 2008, e das cláusulas e condições a seguir
estipuladas.

('onfonne .-\i-t. ó'. Inciso-1. do Regulamento de Estio Portaria 1.204. de 11 '05/2011
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CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente Termo a concessão de estágio curricular. entendendose como tal, o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa preparar para a emprega bilidade, para a vida cidadã e para o
trabalho, por meio do exercício de atividades correlatas à sua pretendida formação
profissional, em complementação ao conhecimento teórico adquirido na Instituição
de Ensino.
-

CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA
2.1 O vínculo de estágio, objeto do presente Termo de Compromisso terá início em
/
/
/
e término em
/
desde que mantido o vínculo do ESTAGIÁRIO
com a Instituição de Ensino, nos termos da Lei 11.788/2008.
2.2 O presente Termo de Compromisso poderá ser prorrogado, mediante a celebração
de Termo Aditivo, observado o limite máximo de 02 (dois) anos.
2.2 A vigência poderá ser maior que 02 (dois) anos apenas no caso de Estagiário
Portador de Deficiência.
-

,

CLÁUSULA TERCEIRA DO HORÁRIO DA JORNADA DO ESTÁGIO
3.1 O horário de estágio será das
às
totalizando
horas semanais.
3.2 As atividades de estágio não poderão ser superiores a 06 (seis) horas diárias e a
30 (trinta) horas semanais.
-

,

CLÁUSULA QUARTA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO
4.1 Durante a realização do estágio, o ESTAGIÁRIO estará coberto pela apólice
de seguro n°
da Seguradora
no valor de R$
reais e
(
centavos) contra Acidentes Pessoais.
4.2 O estágio será desenvolvido com base no Plano de Atividades de Estágio
elaborado conjuntamente entre o ESTAGIÁRIO, a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e a
UNIDADE CONCEDENTE, em anexo.
4.3 As atividades principais poderão ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou
substituídas somente com prévia e expressa anuência do ESTAGIÁRIO e do IFSP,
devendo ser realizadas sempre dentro do contexto básico da profissão, do Projeto
Pedagógico do Curso e com a concordância do Professor Orientador.
4.4 O horário de estágio será combinado de acordo com as conveniências mútuas,
respeitadas as horas de aulas, de provas e de outros trabalhos didáticos. As atividades
de estágio não poderão ser superiores a 06 (seis) horas diárias e a 30 (trinta) horas
semanais.
4.5 Nos períodos de avaliações, a carga horária do estágio poderá ser reduzida à
metade, para garantir o bom desempenho do estudante, desde que o IFSP comunique
à CONCEDENTE as datas de realização de tais avaliações.
4.6 O ESTAGIÁRIO não terá vínculo empregatício de qualquer natureza com a
CONCEDENTE, conforme os termos do artigo 31da Lei n°. 11.788/2008, inclusive para
fins de Legislação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Seguridade Social.
4.7 O prazo máximo de realização de estágio é de 02 (dois) anos, exceto para os casos
de estagiário portador de deficiência.
-

,

CLÁUSULA QUINTA DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 Compete à INSTITUIÇÃO DE ENSINO Instituto Federal de Educação. Ciência e
Tecnologia de São Paulo/IFSP.
5.1.1 Avaliar as instalações da CONCEDENTE de Estágio e sua adequação à
formação cultural e profissional do ESTAGIÁRIO.
-

-

Conforme Au. W. Inciso-1. do Regulamento de Estágio Portaria 1.204. de 1105/2011
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5.1.2 Indicar Professor Orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do ESTAGIÁRIO.
5.1.3 Exigir do ESTAGIÁRIO a apresentação periódica, mensal, de Relatório das
Atividades.
5.1.4 Receber, arquivar os Relatórios das Atividades.
5.1.5 Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso de Estágio, reorientando o
ESTAGIARIO para outro local em caso de descumprimento de suas normas.
5.1.6 Comunicar à CONCEDENTE de Estágio, as datas de realização das avaliações
escolares ou acadêmicas.
5.2 Compete à UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO:
5.2.1 Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar aos ESTAGIÁRIOS as
atividades de aprendizagem relacionadas ao seu curso de formação.
5.2.2 Designar um profissional com formação ou experiência profissional na área de
conhecimento desenvolvida no curso do ESTAGIÁRIO, orientar e supervisionar as
atividades do ESTAGIÁRIO.
5.2.3 Por ocasião do desligamento do ESTAGIÁRIO, entregar termo de realização do
estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da
avaliação de desempenho.
5.2.4 Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de
estágio.
5.2.5 Zelar pela aprendizagem do ESTAGIÁRIO, em conformidade com o currículo de
seu curso de formação.
5.2.6 Fornecer à Instituição de Ensino todas as informações necessárias à avaliação e
acompanhamento do estágio quando solicitada.
5.2.7 Efetuar pagamento de bolsa-auxílio no valor de R$
centavos)
reais
e
diretamente ao ESTAGIÁRIO, quando prevista.
5.2.8 Efetuar a contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor do
ESTAGIÁRIO, durante o período do estágio, sem qualquer ônus para este ou para o
IFSP.
5.2.9 Efetuar pagamento de auxílio transporte no valor de R$ (valor expresso
numericamente e por extenso) diretamente ao ESTAGIARIO, quando previsto.
5.2.10 Subsidiar o IFSP com informações que propiciem aprimoramento do sistema
acadêmico e do próprio estágio.
5.2.11 Reduzir a carga horária do estágio em. no mínimo, a metade daquela
estabelecida na cláusula 3.1. nos períodos de avaliações previamente informados pelo
IFSP, quando solicitado pelo ESTAGIÁRIO.
5.2.12 Conceder ao ESTAGIÁRIO recesso de 30(trinta) dias, preferencialmente, no
período de férias escolares, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1
(um) ano, devendo ser remunerado conforme o valor atualizado da bolsa.
5.2.13 Avaliar e validar o Relatório de Atividades mensal desenvolvido no âmbito da
CONCEDENTE.
5.3 Compete ao ESTAGIÁRIO:
5.3.1 Cumprir com zelo e responsabilidade as tarefas que lhe forem submetidas.
5.3.2 Cumprir integralmente as horas previstas para o seu estágio, conforme
especificado em cláusula própria.
5.3.3 Apresentar mensalmente Relatório de Atividades de Estágio, devidamente
conferido pelo Supervisor de Estágio indicado pela CONCEDENTE, e, após visto,
providenciar a entrega do Relatório de Atividades de Estágio ao Professor Orientador
do IFSP.
5.3.4 Manter atualizados os seus dados cadastrais.

Conforme A. 6°. Inciso-L do Regulamento de Estágio
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5.3.5 Informar, por escrito, qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele sua
matrícula no IFSP, bem como fornecer à CONCEDENTE atestado de matrícula
semestralmente.
5.3.6 Informar ao Professor Orientador do IFSP, descumprimento do estabelecido no
Plano de Atividades de Estágio ou qualquer outra cláusula do presente Termo de
Compromisso de Estágio pela CONCEDENTE.
5.3.7 Acatar as normas internas da CONCEDENTE, bem como orientações e
recomendações efetuadas por seu Supervisor.
5.3.8 Assinar, ao término do estágio, o Termo de Desligamento do Estágio, a ser
fornecido pela CONCEDENTE de Estágio.
CLÁUSULA SEXTA DA RECISÃO
6.1 O presente Temia de Compromisso de Estágio extinguir-se-á automaticamente:
A. Pela conclusão, trancamento, desligamento e abandono do curso:
B. Não cumprimento dos termos de compromisso:
C. Pedido de qualquer uma das partes, a qualquer tempo:
D. Automaticamente, ao término do estágio;
E. Quando atingido o período máximo permitido pela Lei n°. 11.788/08 para
realização de estágio.
-

CLÁUSULA SÉTIMA DO FORO
7.1 Fica eleito o Foro da Seção Judiciária de São Paulo da Justiça Federal da 3
Região com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas que se originarem deste Termo de Compromisso e que
não passam ser solucionadas amigavelmente.
7.2 E por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes o
assinam em 03 (três) vias, na presença de duas testemunhas, para todas os fins
e efeitos de direito.
-

Avaré,

Unidade Concedente
Representante legal. Nome completo.
Carimbo e assinatura

de

de 20

Estagiário
Nome completo e assinatura

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
(Assinatura e carimbo)

Testemunha
Nome:
RG:
CPF:

Testemunha
Nome:
RG:
CPF:

Conforme Art. 6°, Inciso-I, do Regulamento de Estágio

-
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ANEXO II
cem ?ZUTO FEDERAL Instituto Federal
Diretoria Geral do Campos Avaré
lúo
Coordenadoria de Extensao
I Campu

de São Paulo

CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)

O(a) aluno(a) abaixo designado(a) está credenciado(a) pelo Instituto Federal de
Educação. Ciência e Tecnologia de São Paulo - Canipus Avaré. a solicitar nessa
Unidade de Ensino a devida autorização para o período de estágio, declarando
submeter-se a todas as determinações legais.

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A)
Nome:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Cel:
Fone:
Assinatura do(a) Aluno(a):

Estado:

Cidade:
e-mail:

UNIDADE DE ENSINO - CONCEDENTE
Razão Social:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Fone:
Cel:
Representante da Direção:

Cidade:
e-mail:

Estado:

Autorizo o estágio solicitado pelo(a) estudante acima designado(a).

Avaré.

de 20

de

Assinatura e carimbo da Direção na Unidade Concedente

14 via da Unidade Concedente, 22 via LFSP. 3 via do(a) Aiuno(a)
Conforme- A::

Este documenta nàa contém rasuras-

do Regulanento de Estagio —Pc:ana 1204 de 11
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ANEXO III

.0INSTITUTO FEDERAL

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Diretoria Geral do Campus Avaré
Coordenadoria de Extensão

Ul

•UU São Paulo
Ul CarnpusAvaré

Termo de Compromisso n°: lFSP / AVR

- 20

FORMULÁRIO DE ACEITE DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A)
Nome:
Curso: Bacharelado em Engenharia de Biossistemas 1 Prontuário:
e-mail:

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)
Nome:
Fone:

Cel:

email:

Parecer do Professor(a) Orientador(a) quanto à orientação do(a) estagiário(a):
aceito a orientação do Estágio Supervisionado
J não aceito a orientação

Avaré,de

Assinatura do(a) Estudante

Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a)

11da Unidade Concedente, 2a via IFSP, 3a do(a) Aluno(a)

Conforme Art. 50, do Regulamento de Estágio

de 20.

Este documento não contém rasuras"

-

Portaria 1.204, de 11/05/2011

22

ANEXO IV

cem

Ul INSTITUTO FEDERAL
SR• São Paulo
99 Campus Avaré

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Diretoria Geral do Campus Avaré
Coordenadoria de Extensão

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Senhor(a),

Apresentamos o(a) aluno(a)
regularmente matriculado(a) no
semestre do Curso de Bacharelado em
Engenharia de Biossistemas do IFSP
Campus Avaré, que pretende estagiar no
Órgão e/ou Unidade Escolar que o(a) Senhor(a) dirige.
-

-

Caso o nome do(a) aluno(a) seja aprovado por esta digna Diretoria, solicitamos a
gentileza de nos encaminhar o Formulário de Credenciamento, em anexo, devidamente
preenchido, a fim de que possamos realizar os assentamentos cabíveis junto à
Coordenadoria de Extensão do IFSP Campus Avaré.
-

Antecipamos que o IFSP responsabiliza-se pela contratação de seguro contra acidentes
pessoais, conforme previsto no Parágrafo único do Art. 90 da Lei 11.788, em nome do(a)
aluno(a) de Bacharelado, durante a realização do Estágio Obrigatório. Esse compromisso
é regulado por Portaria interna (Regulamento de Estágio do IFSP) vigente desde maio de
2011.
Certos de poder contar com sua valiosa colaboração, aproveitamos a oportunidade para
manifestar nossos agradecimentos e nos colocamos à disposição para maiores
esclarecimentos.

Atenciosamente,

Avaré,

de

de 20.

Coordenador(a) do Curso de Bacharelado em Engenharia de Biossistemas
IFSP

1 via Unidade Concedente
-

-

Campus Avaré

"Este documento não contém rasuras"

1
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ANEXO

Qua INSTITUTOFEDERAi
Un
na "0 2a00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS AVARÉ
COORDENADORIA DE EXTENSÃO
-20
Termo de Compromisso N°: IFSP / AVR /
PLANO DE ATIVIDADES DE ESTAGIO
Prontuário:

Aluno(a):
Curso: Bacharelado em Engenharia de Biossistemas
Horário do Estágio:
Horário das Aulas:
Tempo de Duração:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO
PERÍODO

CARGA
HORÁRIA SÍNTESE DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Total de Carga Horária desta folha:
Assinatura do aluno:
SUPERVISÃO NA UNIDADE CONCEDENTE
Nome:
Assinatura:

Cargo:

Data:

/

/

PROFESSOR ORIENTADOR
Nome:
Assinatura:
Data:

/

/

Conforme Art. 8°, Inciso-Vil, do Regulamento de Estágio Portaria 1.204, de 1105/2011

Visto do
Supervisor ou
Orientador
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ANEXO VII

cem
AI Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Ul INSTITUTO FEDERAL
Diretoria Geral do Campus Avaré
ama São
Coordenadoria de Extensão
ipLvaré
RI
Termo de Compromisso n°: IFSP / AVR

-20

RELATÓRIO PARCIAL (Semestral)
Observação ( ) Regência ( ) Participação

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A)
Nome:
Curso: Bacharelado em Engenharia de Biossistemas

Prontuário:

e-mail:

Telefone:
DADOS DA EMPRESA 1 ESCOLA

Razão Social:
Endereço:
T
CNPJ:

Ramo de atividade:

Supervisor(a) de Estágio:

Função:

e-mail:

Telefone:
PERÍODO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Período: de

/

/

a

/

/

Quantidade Total de Horas no Período:
Descrição da Atividade Semestral: (incluindo o registro de estágio, a especificação de
horas, do período, das séries, e demais impressões e atividades desenvolvidas:

Conforme Regulamento de Estágio - Portaria 1 204, de 11/05/2011
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ANEXO VII

de 20.

Avaré,de

Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a)

Assinatura do(a) Estudante

Dati de recebimento:
1a

da Unidade Concedente. 2,1 via IFSP.

Conforme Regulamento de Estágio

3,1 do(a)

-

Aluno(a)

Portaria 1.204, de 1110512011

20

Este documento não contém rasuras
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ANEXO VIII
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo
Diretoria Geral do Campus Avaré
Coordenadoria de Extensão

cem
Ul INSTITUTO FEDERAL
•ii São Paulo
IU CarnpusAviré

Termo de Compromisso n°: IFSP / AVR

-20

FICHA DE AVALIAÇÃO DO(A) ESTAGIÁRIO(A)
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Preenchimento sob responsabilidade do(a) aluno(a)
Nome:
Curso: Bacharelado em Engenharia de Biossistemas
Prontuário:
Endereço:
Telefone:
e-mail:
N° da apólice:
Seuradora:
rega
I
, de atuação na Concedente:
Horário das Aulas:
Horário do Estágio:
Número de Horas Semanais:
Total de Horas no Estágio:
Início do Estágio:
/ - 120
Término do Estágio: - / - 120__
DADOS DA UNIDADE CONCEDENTE
Preenchimento sob responsabilidade dota) Supervisor(a) de Estagio da Concedente
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Supervisor(a) de Estágio:
e-mail:

1 Ramo de Atividade:
Fun ão:
Telefone:

PARECER DO(A) SUPERVISOR(A) DE ESTÁGIO
Preenchimento sob responsabidade do(a) Supervisor a) de Está io da Concedente

Nome do(a) Supervisor(a) do Estágio:
Aprovado: ( ) Sim
)Não
Assinatura do(a) Supervisor(a) do Estágio
Data:
Data:

/

/

/20
CARIMBO:

Conforme Art. 6°, Inciso - VII - Regulamento de Estágio - Portaria 1.204, de 11/05/2011
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PARECER DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)
Preenchimento sob responsabilidade do(a) Professor(a) Orientador(a) do IFSP

Nome do(a) Orientador(a) do Estágio:
Aprovado: ( ) Sim
)Não
Assinatura do(a) Orientador(a) do Estágio
Data:

/

/20

CARIMBO:
1a

via da Unidade Concedente. 2a via IFSP, 33 via do(a)

Aluno(a)-Este documento não contém rasuras

Conforme Art. 6°, Inciso VII Regulamento de Estágio Portaria 1.204, de 11/05/2011
-

-

-
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ANEXO IX
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
lega
Diretoria Geral do Campus Avaré
•U INSTITUTO FEDERAL
Coordenadoria de Extensão
age São Paulo
UU Campus Avaré
RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO
IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A)
Nome:
Curso: Bacharelado em Engenharia de Biossistemas
Turma:
Ano:
e-mail:

11 Prontuário:
1 Turma:
1 Telefone:

ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS REALIZADOS
Período: de
/
120
Unidade Concedente:
Endereço:
CNPJ:
Supervisor(a) de Estágio:
e-mail:

a

/

Total de horas:

Ramo de Atividade:
Função:
Telefone:

1 Período: de - / - /20 a - /
Unidade Concedente:
Endereço:
CNPJ:
Supervisor(a) de Estágio:
e-mail:
Período: de
/
120
Unidade Concedente:
Endereço:
CNPJ:
Supervisor(a) de Estágio:
e-mail:

/20

a

120

Total de horas:

Ramo de Atividade:
Função:
Telefone:

/ —120

Total de horas:

Ramo de Atividade:
Função:
Telefone:

Período: de
/
/ 20_ a
Unidade Concedente:
Endereço:
CNPJ:
Supervisor(a) de Estágio:
e-mail:

/

Período: de
/
/20
Unidade Concedente:
Endereço:
CNPJ:
Supervisor(a) de Estágio:
e-mail:

/

a

120

Total de horas:

Ramo de Atividade:
Função:
1 Telefone:
/20

Total de horas:

Ramo de Atividade:
Função:
- Telefone:

Conforme Art. 60, Inciso - VII - Regulamento de Estágio - Portaria 1.204, de 11/05/2011
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ANEXO IX
Período: de
/
120
Unidade Concedente:
Endereço:
CNPJ:
Supervisor(a) de Estágio:
e-mail:

a

Período: de
/
120
Unidade Concedente:
Endereço:
CNPJ:
Supervisor(a) de Estágio:
e-mail:

a

/

/ 20

Total de horas:

Ramo de Atividade:
Função:
Telefone:
/_/20

Total de horas:

Ramo de Atividade:
Função:
1 Telefone:

MODELO DE RELATÓRIO A SER SEGUIDO

1. Descreva as atividades que realizou neste período, em ordem cronológica,
caracterizando:
- sua atuação;
- o objetivo da atividade;
- etapas de realização e as dificuldades técnicas que encontrou para realiza-ias.
2. Cite a principal atividade que executou relacionada às disciplinas do seu curso
(técnicas e as de formação geral), como:
- observação, controle, orientação da equipe, manutenção, projeto, planejamento,
fiscalização (operação de equipamentos), outras;
- quais as habilidades e competências obtidas no curso, que foram utilizadas no
desenvolvimento do estágio e sob o seu ponto de vista;
- quais as habilidades e competências deveriam ser desenvolvidas.
1 Todas as folhas do Relatório de Estágio no período devem conter o cabeçalho. A
folha 02, com avaliação da Empresa e do(a) Professor(a) Orientador(a), ficará no
final, com seu número de folha correspondente.
Trazer o Relatório de Acompanhamento em 2 (duas) vias já assinadas pela Empresa.
Avaré,de

de 20

Assinatura: Nome do(a) Estagiário(a)
Prontuário
AVALIAÇÃO DO RELATÕRIO PELO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)
Considerações (apontar os itens previstos no Art. 31 do Regulamento; apontar se o período é
compatível com o curso e se foi integralizada a totalidade de carga horária de acordo com os Art.s
33 e 34 do Regulamento):

Conforme Art. 6°, Inciso - VII - Regulamento de Estágio - Portaria 1.204, de 11/05/2011
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ANEXO IX

Nome do(a) Orientador(a) do Estágio:
Aprovado: ( ) Sim
)Não

Assinatura do(a) Orientador(a) do Estágio
Data:
/
/20
PARECER DA COORDENADORIA DE EXTENSÃO

( ) Concluído o Estágio Supervisionado
) Encaminhado para a Coordenadoria de Registros Escolares

DATA / ASSINATURA E CARIMBO

P via IFSP, 21via do(a) Aluno(a)

"Este documento não contém rasuras"

Conforme Art. 6°, Inciso VII Regulamento de Estágio Portaria 1.204, de 11/05/2011
-

-

-
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Diretoria Geral do Campus Avaré
IU INSTITUTO FEDERAL
USU São Paulo
Coordenadoria de Extensão
UU Campus Avaré
N°: IFSP / AVR
- 20
TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Instituição: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO, Campus Avaré (doravante denominado IFSP)
Endereço: Av. Prof. Celso Ferreira da Silva, 1333 - Avaré/SP - CEP 18707-150
Fone: (14) 3711-1450
CNPJ: 10.882.594/0022-90
Representada pelo seu Diretor Geral, Prof. Sebastião Francelino da Cruz, nomeado pela
Portaria n°3.597, publicada no Diário Oficial da União de 24 de julho de 2013.
UNIDADE CONCEDENTE
Unidade de Ensino:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Bairro:
Representante Legal:
Telefones:

(doravante denominada CONCEDENTE)
Estado:

Cidade:
Cargo:
e-mail:
ESTAGIÁRIO

Nome:

(doravante denominado
ALUNO/ESTAGIÁRIO)
Período: Diurno
Curso: Bacharelado em Engenharia de Biossistemas
Data de nascimento:
//_
Prontuário:
RGn°:
CPF:
Endereço:
Estado:
CEP:
Bairro:
Cidade:
Fone:
Cel:
e-mail:
Portador de Deficiência ( ) SIM ( ) NÃO
De acordo com a informação notificada pelo (a):
Unidade Concedente

( ) Estagiário ou

( ) Instituição de Ensino,

1/
a partir de
encerrar o Termo de Compromisso de Estágio ou último Termo Aditivo,
e
Firmado entre as partes supra, para o período compreendido entre __/_j
nos termos do que dispõem a Lei no 11.788108 e o Regulamento de Estágios do
_/_/
Campus Avaré,
Por estarem de acordo com a condição estabelecida, as partes o assinam em 3 vias, para todos
os fins e efeitos de direito.
Avaré, - de
Assinatura do(a) Estudante

de 20_.

Assinatura do Representante Legal da
Unidade Concedente

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
IFSP - Campus Avaré
Este documento não contém rasuras
13 via da Unidade Concedente. 2a via IFSP, 33 via do(a) Aluno(a)
Conforme Art. 60, Inciso - VII - Regulamento de Estágio - Portaria 1.204, de 11/05/2011
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ANEXO XI

PLANO DE ESTÁGIO INTEGRADO À PROPOSTA PEDAGÓGICA DO CURSO
Este Plano de Estágio Integrado à Proposta Pedagógica do Curso: ENGENHARIA DE BIOSSISTEMA
CIES
é parte integrante do convênio estabelecido entre o Centro de Integração Empresa-Sacola
e define as condições
e a(o)%4jjjkj Ç(jj,.41L cji.. G?tL
da Instituição de Ensino para estágio de estudantes compatíveis com a programação
curricular estabelecida para o curso.
-

,

Conforme artigo 1' da Lei n 11.788/2008, estágio é ato educativo escolar, supervisionado,
desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de
educandos.

o estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório conforme determinação das diretrizes
curriculares da etapa, modalidade e área de ens:no e do projeto pedagógico do curso, no
Si' e 52 em atendimento ao artigo 21 da Lei 11.788/2008.
Este documento será atualizado através de Ternos Aditivos sempre que necessário.

Instituição de Ensino:
Código da IS/Unidade:
Curso: !NGENTtARIA DE BIOSSISTE)MS
Código do Curso: 002291
NIvel: (X) Superior
( ) Educação Profissional / Técnico

Área Prof issional: AGROPECUAZIA
Área de Atuação: GESTÃO AGROINDUSTRIAL EM

AGROPECUARIA

Planejar e orientar a producao Agroindustrial, controlando os processos envolvidos.
Viabilizar os recursos necessarios, incluindo recursos materiais e humanos. Gerenciar os
processos produtivos e administrativos, controlando a qualidade dos produtos.

Atividades de Estágio
Nível Descricao da Atividade

(1) Colaborar com a equipe tecnica nos trabalhos em campo
(1) Auxiliar na manuter.cao e na coordenacao de producao de insumos
(1) Examinar niveis de estoque
(l) Acompanhar licenciamento ambiental
(1) Acompanhar a elaboracao de plano de gestao ambiental e procedimentos
(1) Acompanhar o estudo do impacto ambientai.
(1) Acompanhar na orientacao e fiscalizacao de problemas agrícolas
(1) Auxiliar no controle de poluicao rural
(1) Auxiliar no processamento e armazenamento produtos agricolas
(1) Auxiliar nas planilhas de registro de dados
(2) Analisar dados relativos ao mercado financeiro
(2) Analisar documentos para contratos

Página 1
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(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Elaborar estudos sobre o mercado agropecuario
Elaborar balanco patrimonial ou demonstrativos financeiros
Assessorar na manutencao e na coordenacao de producao de insumos
Acompanhar reuriioes de planejamento para novos trabalhos
Registrar dados de analises do solo
Organizar reunioes com agricultores
Realizar a rriontagerrin conduta e coleta de dados dos diversos ensaios do programa de
pesquisa de soja
(2) Analisar os relatorios de vendas, acompanhamento estatistíco e demais controles
dos resultados de vendas
(2) Elaborar e manter atualizado controles dos cursos atraves de planilhas
(2) Auxiliar na imtlantacao de projetos relacionados ao setor agricold
(2) Fazer atualizacao e organizar dados diversos
(2) Executar e formalizar testes de auditoria em campo baseados em entrevistas
(3) Avaliar os impactos das inovacoes tecnologicas no agronegccio
(3) Programar projetos relacionados ao setor agricola
(3) Planejar area de producao
(3) Avaliar os resultados obtidos
(3) Desenvolver planilhas para registro de dados

Legenda do Nível de Complexidade
(1)Básica = Início de Curso
(2)Intermediária = Meio de Curso
(3) Avançada = Final de Curso
Direitos reservados. Proibida a utilizacao ou reproducao deste material, de todo
SeternrC/2008
ou parte, salvo com previa autorizacao formal do C'-EE.
-

Página 2

-
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n..

ÃGROPFCtARIA

ue Atuj.i.: GESTÃO DE AMINISTRAÇÃO RURAL EM AGROPECtYÃR:A
Planejar e elaborar projetos para a admrr.istracao de empresas rurais. Definir custos e
orcanectos, atraves do gerencianento financeiro e adr.incstrativo dos eapxeendimentos.
Acompanhar atividades de varias arcas, coso cucatrucão, sistemas de drenagem e irrigacao,
mecanizacas agricola que viabilizen a producao e reduzam o custos.

Ativ idades de Estagio
Nivel Descricao da Atividade

(1) Atuar es rotinas administrativas e controle
(1) Coletar coa bancos taxas de isortacao, exportacao ou financeiras
(1.) Anxiliar na avaltacao de programa de qualidade
(1) Atuar na amalae de cçzae de frutas
(1) Verificar e analisar. sob supervisao, propostas de credito rtra
(1) Conferir sob supervsao. a correta 'omIizacac doa nsrtentoe de credito
originarios de operacoes de agronegoc i os
(1) Azixiliar no atendimento solicitacoes das auditorias internas e externas, quanto a
eepar.cao de opeacoee de credito rural liberadas pelo banco
(1) Solicitar a amortizacao ou quitacao de operacoes de credito rural
(1) Auxiliar no atendimento as cooperativas quanto a questronamentos referentes a
agronegocios
(2) Analisar eotacoea os condicoes para pagamento
(2) Analisar dados relativos ao mercado financeiro
(2) Analisar fontes de despesas
(2) Analisar indicas sobre taxa mensal
(2) Analisar nivela de estoque
(2) Analisar o fluxo de caixa
(2) Ana.-toar o fluxo dos pedidos
(2) Analisar os resultados obtidos pelos consumidores na utiliacao doe produtos
(2) Analisar ou estudar metodos para racionalizacao de formulario.
(2) Elaborar estudos sobre o mercado agropeenario
(2) Elaborar estudos sobre o mercado de seguros no ramo agropecuario e industrial
(2) Elaborar apresentacao de projetos sobre a viabilidade tecnica, econonica.
financeira e os custos de lmplantacao
(2) Estudar controle de estoques, compras e selecao de tcrnecedores
(2) Analisar credito rural e analise cc projetos
(2) Demonstrar custos ou argumentar novas prcpostas
(2) Acos*parhar projetos relacionados ac setcr agrícola
(3) Planear o aconpanhameoto da safra
(3) Avaliar proqrasas de controle de qualidade
(3) Avaliar cnc mczicc rcr.sal doa materiais
(3) Avalrar taxar tu operacoes diversas
(3) Avaliar rutados estimados e reais

iitrettoa reservados. Proibida a utiiiracao Ou reprod,.cao deste
tercnl, de toda
ou parte, salvo com previa autorlzacao forra' dc c:EE.
Stembrc/2038
-

Página 3
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Legt8t do livel de claSdade
(1) Básica

• Inicio de Corso

(2) Inter.ediária Meio de Curso
133 Avançada a Final de Curso
•

Direito. reservados. Proibida a utilisacao ou reprod.acao deste material. de todo
Setro/2008
ou parte, salvo au previa autoriracao torreI do cia
-

ngia

4

-
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!Lo1

iro:iciu_

Área de

içj,

AGROPECUAIA
PESQUISA EM AGROPECUÁRIA

Planejar, executar e avaliar estudos e pesquisas r.lacionadaa as lavouras e rebanhos, em
Realizar tentes e •xpersa.ntos, avaliando resultados e
laboratorios ou no campo
elaborando laudos e pareceres tecoicos. com vistas a crescente melhoria da qualidade e da
producao dos solos e dos rebanhos.

Atividades de Est ágio
]Nível Descricao da Ativi,dade

Cadastrar dados da pesquisa
Auxiliar nas pe ursas relacicadas as lavouras e rebanhos
Auxiliar na peaqsas de nevas tecoologa.a para o plantio
Auxiliar na criacao de mapas rurais
Aosçenbar a ccge de peso dos produtos acabados
Acompanhar a analise em asrstras de aguas e efluen:.es
Auxiliar nas atividades de vstcr,a em irrovei
ara avai ..éa:ul: e levantameito de
arca
(1) Colaborar na digitacao de memoriais dcscrrivo ' laudos de nv ia'ao
(1) Auxiliar na orqaniasceo e controle de processos as ares
(1) Auxiliar nos calculos da arca
(1) Auxiliar no georreferenciaiser.to de troveu
(1) Auxiliar na iocalizacao os inove_a es plana de demsrcacac
(1) Auxiliar o tecnico da arca nas vistorias, coletando os pontos georrefarenciados
cos uso de çps
(1) Auxiliar na coleta de dados referente a valores dc mercado ioohlliario, para tios
cie avallacao da irnoveis
(1) Auxiliar aos tecnios em cortes flistcloqico$
(1) Auxiliar na conteccso e etiquetager de laminas de liistolccgia/ patologia
(l) Auxiliar na coloracao e organizar as laminas de hletologra/ patologia
(1) Auxiliar na realizacao de emcroaeopia de pesa de animais
(1) Auxiliar na triagem e nanip&lacao de ioinas de histologia/ patologia
(1) Auxiliar na levantamento da legislaa'_ especifica e analise do seu cumprimento
(1) Acoarihar o tectico em vistorias
(2) Analisar ndicadores econcsicos
(2) Analisar quaiidade de produtos alimeeticios
(2) Peo.aar d otetrativos financeiros de imetituicoes
(2) 7conç'4rJai projetos de tratamento de reaidxe
(2) Realizar montagen de dossl.e para registro de produtos
(2) Analisar perfis toxicologicos dos produtos
(2) Elaborar relntoros
(2) Elaborar projetos
(2) Realizar o acoanhaaento e apreser.tacao da atendimento da caixa de duvidas
(2) Executar as hosologacoes dos projetos do credito na ferramenta Seven e SAS
(2) AnsI isar relatorios tecnicoc de gestso ambiental das obras, principalmente com
relacao aos plantios Corencatorios
(3) tesenvoiver pesquisas no campo da agropecuarta
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(l)
(l)

Página 5
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Coordenar çe5qu.sas de setodos de avaliacao do so'o para o pidriliO
Planejar as atividades de pesquisa
Avaliar relatorios finais aecessaros para monaqerr do dossLe
Concluir pesquisas reaizada
(3) Coordenar a part icpacao de reinr.ea com parceiros institucionais. qt.e atuais em

(3)
(3)
(3)
(3)

politicas publicas e prograras volLados a agricultura fasiliar, relacionados a
creditos e assisteca rurais
Conduzir a aruaiizacao de docutoa de controle a& ares
(3)
(3) Con duzir o auxilie na segregscao das arvores de decisac da politica por sento
eeoda do Nível de Cop1exidade
(1)Bâ.aica Início de C.ireo
- de Cirso
(2) IntermedLrta Me -o
Final de Curso
(3) Avançada

Direitoa reaervado.. Proibida a utiliaaøao ou reproducào deste material. de todo
ou parte, salvo com previa autorisacao formal do cirr.
SetroI2008
-

P&gina

6
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Área Profissional: AGROPzCtÀRIA
ÃrPa de Aruaçào: PRODUÇÃO VEGETAL EM ÀRoPrcJÂR:A

av0ur05 e seu apriaorss*flto
Panejar a utilizacao de tecoicas de tratamento das
genetico, bem coso o uso de fertilizaotee, corretivos e LDSL'tiC.dÓ5 que ccbata.L pragas e
deencas, garantindo ae1ores resultados na colheit a . Selecionar e utilizar processos pata
transiorutaceo de saterka- prima de origer vege:a. e seus derivados •m produtos acabado..
Elaborar lajdcs, pareceres e re,ator'oe relacionados a supervisão tecnica.

Atividades de Estágio
Nivel Descricao da Atividade

(1) Encir laudos tecntcos sobre produtos anasades
(1) Tdentticar vexísrdades de pragas nu doencas
(1) Ut:litar processo para trarsfornarao de materia- prima de crigei. -vegetá . e ceus
derivados eis produtos acabados
(1) Auxiliar nas etapas da cadeia produtiva
(1) Auxiliar na analise do processo de producao doe produtos
(1) Auxiliar no processo de conservacao do produto
(2) Analisar qualidade de produtos aliaenticios
(2) Conferir rotulageu de produtos, de acordo com as especificacoes nutricionais
(2) Inspecionar a lispeza • Itigaenizacao do produto
(2)
Isplementax conaervacao e manutencao de produtos agricolas
(2) Executar cervicais especializados relativos ao plantio e colheita
(21 Realizar pesquisa sobre o produto produzido
(2 Realiza-- testes e provas no prodto produzido
(3) Desenvolver trabalhos de caspo e pesquisa
(3) Ava liar proce.snto e armazenamento de produtos agricolas e controle da poluicao
rural
(3) Planejar a utilizacao de tecaicas de tratanento das lavouras e seu aprltsoreslento
genetico
(3) Avaliar o prcceso de produceo

Legenda do Nível de Clezd.ds

(1) Básica e Início de Curso
(2) Interaedi&ri
Meto de Curso
(3) Avançada - Final de Curso
Direitos reservados. Proibida a utilizacao ou reproduceo deste material. de todo
vo com previa autorizacao tomai do CIEE.
ou parte, sal
Seteeoro/300$
-

Páias 7
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;r

'W:1t:

AOROPECUÃRIA

arca c' AuaÇv: DOCUMEtAÇÃC EM AGRCPBCtJÁRIA
:aborar
e controlar a docuseotacao tecnica neceasaria para
especiticacao dos produtos

Xtvdades de

comercia1:zacc

e

tatigio

8. vel Descriceo da Ativ idade
para a preparacao de CtLaLL cor os
Aualiar Da ai.al ia. de docuent
agricultores
(1) controlar a docweentacao tecuica nece.asrta para a comerctel izacao e especificacao
dos produtos
(1) Auxiliar na vistoria e avaliaceo de laudo e parecer tecnico
(1) AccanAar na conferencia de mapas
(1) Auxiliar na elabor.cao de documentos para seguro agricola
(1) Auxiliar nas atividades de vistoria em rveis para avaliaceo e levantamento de
(1)

ares

(1) Colaborar na digitacao de memoriais descritivos e laudos de avsliacao
(1) Auxiliar na or'ganizacao e controle kt pr -esaoa da arca
(1) Auxiliar na eiaboracao de G'S. pcf e fornat.cao das fotos na canfecca.o dos
relatorios

(1) Auxiliar no controle dos r&.atorios de co enviados pelos tunciortarios
(1) Auxiliar na eniseso do seguro rural
(2) Analisar docwnentos para prepsracao de contrato* ccm ao agricuitozen
(2) 1.azsr o controle dos documentos
(2) Elaborar docixnena teenicos
(2) Conferir nformaces recebidas no relatorio de lavoura
(2) Elaborar GPS, pdt e fornatacao das fotos na confeccao dos relatorios
(2) controlar relatorios de casço enviados pelo. funcionarias
(2) Emitir o seguro rural

(2) Alimentar controle de laudos enviados
(2) Alimentar planilhas de controle interne
(2) Auxilio no envio 4. amostras
(3) desenvolver vistoria e avaliacao de :a'dn e parecer tecnico
(3) Desenvolver relatorios tecnicos
(3) Desenvolver o controle da docwaentacac tecalca necessaria para a conercialinacao e
especificacao dos produtos
(3) Aux.iiar o tecnico da arca nas vistorias coletando oo pontos georreterenciados coe
uso de gps

(3) Aaxiiiar na coleta de dadu referente a valores do cercado i.obiltario, para fins
de avaliacao deinove-- 5
(3) Auxiliar o tecaico da arca n .itendrrretto ao çl.co cortindo relàtori.os no sistema
e localzando processos no se.or

Proibida a utilizacao ou r.producao d..t. mat.rtal. 4. todo
$.t.ro/2006
ou parte, salvo com previa autorizacao formal do CIU.
4iaa e

Direitos reservados

-

-
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L*zda do I1v.1 4. a1txS4.4.
(l) Básica - Inicio de Curso
C2) Xntcraedtáris - Neto de Curso
(3) Avançada a Pinal de Curso
Direitos reservados. Proibida a utilizacto ou reproducao deste material. de todo
ou part.. calvo cum previa autoriracao tomai do elas. 59tro/2008 -

I$gita
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Área Profissional

91OPCUA5IÃ

Área de Atuaçio: T*(IC&S Dl PRODUÇÃO D4 AGROPECUÁRIA
Planejar e utilizar tecnicas de tratasento das lavouras e de UtlildCaO do solo, de
adubaceo e do uso de fertilizantes. Aplicar estudos de microbiologia no tratanentO e
prevencao de pragas e doancas e na utj1jcao de corretivos e inseticidas, nc
aperfeicoamento de sezentes e mudas. Elaborar e executar projetos para a adequa'ao de
tecoicas inovadoras, em busca de melhorias na producao vegetal e animal. Pesquisar e
orientar a conservacao de recursos re:icvaveig.

Ativ idades de !stágio
Nvel Descr.cao da Atividade

(1) Reconhecer pragas nas .avourer.
(1) Auxiliar no suporte ao Clien te
(1) Preencher e conterir re,atorcs
(1) Atuar no contzo.e de arr-ia:enameato doa rter_as coletadui.
Fazer coleta de ar-ostras do solo
(2)
Registrar dados de analises do solo
(2)
Jspí. e pesquisa
(2) Assessorar trabalhos ao
(2) Fazer vistorias previas de avaliacso de propriedades rurais
(2) Fazer divulgacao e coleta e ErçresaS
(3) Avaliar produtos em deserivolvirento
(3) Projetar servicos especialirados relativos ao plantio
(3) Avaliar produtos agricolas
(3) Planejar instalaoes rurais para adequacao do gado
(3) CondUrir coleto de a0stras de solo
(3) Realizar o cadastro de resultados de exa-ws laboratoriais

(3) Observar o profi3F ional na coleta de nateital b:c.(ogico para exames laboratoriae
(3) Assessorar trabalho er campo e pesquisa

tagenda do Nível de Conplexidade
(1)básica • roído de Curso
(2)intermediria = Meio de Curso
Final de Curso
(3)Avançada
-

Direitos reservados. Proibida a utilizacao ou reproducao deste material, de todo
Setembro/2008
ou parte, salvo coo previa autorizacao formal do dEI.
-

Pgiaa 10

-

43

Art.a P

Lrc:or31. M!1O AMBIENTE

Área de !tçt,: CONSULTORIA EM METO AMBIEMTS
Desenvolver pesq'uiaas e aubsidios p azd orentacao e fiacalizseao de empre.ndiirenos de
acorde coa e legialacao em vigor.

Atividades de Estág io
Nive. Deecricao da A t ivid a de

-eeorarao de ares que
(1) Auxiliar na i.rpicucntacao de pr0j5tr3 para
efeitos devido a devas tacoes
rianeritr das atividade, de a,±ito amienal
(1) ~liar no ar
(1) Auxiliar na ccricepcac. opera~ e a-onanhato de reulradoa de projetos de
ge.atao de res.duos de reaporsabilidade de ares de suetentabilidade
(1) Auxiliar na criacao de indicadores de resultados pais projetos e programas
(1) AuxiUax no contato coce fornecedores envc' v:dca nos proetos da arca e event uaia
parceiro.
(1) Auxiliar na revísso de relator-lo de pesquisa
(1) Auxiliar na catalogacao de pesquisas
(1) Auxiliar na manuseio do sistema STSRIO( sistema de autorÀzacao de pesquisa do
1Q10)
(1) Auxiliar no planejamento de projetos de educacao ambiental, es ambientes nao
formais
(1) Auxiliar no desenvolvimento de projetos de educacao ambiental em ambientes mao
formais
(1) Auxiliar na elaboracao de relatorios das acoes de educ•cao ambiental es ambientes
no formais
(1) Auxiliar na elaboracao e execucao dos Cursos de Ferias
(l) Auxiliar na elaboracao e execueao doa Clubes Ecologicos
(l) Auxiliar na ilesentacao e r.anutencao de acervo didatico do Parque
(1) Auxiliar na eiaboracao e execucao dos Eventos Alusivos ao Meio Ambiente
(1) Auxiliar no planejamento e co desenvolvimento das atividades educativas do parque
destinado a crnidade
(2) Elaborar planilhas sobre a'cpactos accbieatais
(2) Organizar e monitorar programas de educacso ambiental
(2) Acompanhar processos relativos ao desenvclvinento sustentavel
(2) Auxiliar o processo de escolha de projetos de reducao de enissar, de CC2 do f.ndo
Eosndarca eu parceria cace a coneul tona respor.sevel
(2) Realizar o gereociamento da caixa de e- mail da equipe de Sus:entabilidade.
Ecoc4anca e Uso Consciente do Dinheiro direcionando- os aos nanais corretos e
sanando duvidas
(2) Elaborar e- learnings e cursos para contrato de Riscos
lentain das Seguradoras
(2) Controlar estoque e compra de material de Marketing para ares
(2) Elaborar relatorio anual de emissoes de gases do efeito estufa do Itau Brasil e
Latam
(2) Auxiliar o Plano de Conscientizacao do Uno de gua e Energia
(2) Monitor-ar a poluicao de sgas subterraneas
(2) Auxiliar o planejamento e contro.e de desmatanentos. gueinsuas
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'2) Auxiliar os assuntos reiacoraaos i Geso Ambiental
(2) 14orLitorar os visitantes do narcue zpnto a conscientizacao &!rientai
2) Auxsliar os aspectos teco:cos soore licenciamento aiTtiestal
{2) Acanhar as atividades de amb:to arbiental
(3) Avaliar instalacoes detiadas a contariiiziacao axental produzida por etluentes de
todo tipo
(3) Avaliar as instalacoes dest inadas ao controle da poluicao aobienta produzida por

efluentes
(3) Desenvolver pesq-uisao
(3) Executar relator -os çereoo.ais
(3) Executar apreseotacoes de pro2ecoes de canais i nternos
(3) Controlar processos in t ernos
Estudar bases de reclanacoes de cl ientes
(3) Conduz ir o napeartento de processos e ident i t icar opor tunidades a pa-rti r da analise
da base de reraracoes de clientes
acomçn.nhanento dos indicadores de qualidade com avalzacao de
(3) Conduzir
o
efetiviiac)e das melhorias propostasl implementadas e evolucai doe índices de
(3)

Salisfarar

3) Cccuzir aoes ee risco
(3) Âcc.oprar
controle rensal

Legenda do )livel de Clszidsde
Inicio de Curso
(1) Básica
(2) Interv*edi&ria • Mso de Curso
(3) Avançada = Final de Curso
Direitos reservados. Proibida a utilizaceo ou reproducao deste naterial, de todo
Setenbrof 2008
ou parte, salvo coe previa autortzacao formal do CIEE.
-

-
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Área ProtssionaL

MEIO

ANB1IE

Área de Atuação: PE$QJ11,A EM

MEIO ?MflKUTE

Realizar

pesquisau nas arcas de diversidade bioloçica e preservaceo aakiental vSndo
ap1antar ecoes preventivas, corretivas e/ 3t controladoras das condicoes &abientais.

Atividades de Estágio
Nivel Descricsc da A t ividade

(1) Auxiliar na analise de relatorios de peaquea mineral

(1; Preencher relatorlos tevnicoe
(li Acreçanhar programas de esqti na ariental
(1) Acoanhanemto a erviscr.ado para elaborar planilhas e relatorios
(1) Auxiliar flO ~rocess amento na arca de cartografia
(1) Auxiliar na calibracao dos equipamentos de hematologia e bioquímica
(1) Auxiliar na mmaipuiacao de amestras biologicas
(1) Auxiliar na manipulacso de amostras biologicas
(1) Auxiliar material didatico e de pesquisa adequado a diversidade ambiental do
estado
1) Fornecer informacoes sobre os peixes e produtos relacionados
(1) Participar do resumo de trabalhos de pesquisas para publacacao
(1) Preparar pecas para uso didatico ou pesq.usaa
(1) Preparar coleta de dados para pesquisas
(1) Auxiliar a manuteccao de ineentario
(1) Acoanhax o proiiasional em bio ensaio de s uscetibilidade a inseticidas
(1) Auxiliar a emnutencao de banco de dados com znfornacoes sobre local/ especie de
quiropteros
Cli Preparar material com finalidade coso tLnaiidade d.idatca
(l) Auxiliar na manipulacao de axostras boIogicaa
(1) Auxiliar no controle de culez
(1) Acoranhar a coleta de aater.a1 a cao
(1) identificar especies de qutropleros em laboratorio
(1) Orientar telefonicesente os ecwxcipes em relacso a problemas causados por
qui ropteros
(1) Auxiliar na rnanunencao da colecao de quiroptero.
(1) Identificar a fauna sinantropica os laboratorio
(1) Auxil iar na
triagem de material coletado em arTradilhaa X cuiczdeo6 e
f 1 ebotonineoa)
(1) Auxiliar na separacao de mater ial para tarer.:c na ccle:ar de faita snan
(1) Auxiliar no accxrpanhuto a»ental
(1) &coanhar a gestao cia tnfornacao cartografica
(1) Acompanhar a concepcao e projeto para tratamentc de aqua
1) Apoiar na elaboracao de material cartograi ices paia os projetos da empresa
(1) Auxiliar es projetos
(1) Auxiliar na identiticacao de nascentes
(1) Auxiliar na analise de efluentes

(1) Auxiliar na interpre!acao 'in reaultadc'
(l) Auxiliar no registro de temperaturas
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(1) Auxiliar na oriestacao das diretrizes e legislacoes astientais
(1) Auxiliar na identificacao de deamatamanto
(1) Receber os alunos e visitantes espontaneos
(1) Apresentar as instalacoes e orientar as atividades sob o ponto de vista tecnico
cientifico
(1) Propor e auxiliar na elaboracao de materta pedagoqico a ser utilizado nas visitas
agendadas
(1) Elaborar tafornacoes tecnicas sobre renas relacionados a ares
(1) Elaborar relatorios sobre dados de pesquisa
(1) Pesquisar do resumo de t. r abalhos de pesp san para pubi icacao
(1) Pesquisar fontes de infornacao relevantes na arca
(1) Consultar raras ou especi f icacoes para anaises
(1) Interpretar resultados obtidos rias ana isca
(1) Auxiliar atividades ddaticae
11) Auxiliar na elaboracao de materi al ddtco! pedaqogicc e de pespisa adequado as
atividades da ar es
(1) Orientar alunos es atividades pedagogicas dcstmvclvldas pela arca
(1) Auxiliar na man*atencao do icsetari o
esultar manuais tecn1c0
(1)
(1) Consultar noras ou especificacoes relactonadas, as ar.alrses astienais
(1) Preencher re)atorios relacionados aos dados obtidos ras analises &iientais
(1) Auxiliar na coleta de dados relacionados a analise ambiental
(1) Auxiliar no diagnostico e na descricao ir rctupertarento animal
(1) Auxiliar nas atividades de recxeacao
(1) (servar o cortamento animal
(1) Auxiliar em outras atividades conforme demanda
(1) Auxiliar a ana.ise de documental para a instrucao de processos 4 Requerimentos.
projetos tecnioos • laudos de Danos AM i entais, cadastraanto de consueldorea
(1) Auxiliar na analise e aplicabilidade da Legislacao Ambiental das demandas da

Equipe ¶ecnlca
Auxiliar na analise de docentos ccao laudos de vegetacao, matriculas de moveis.
plantas e planialtinetricas
(1) Auxiliar a realizacao de vistorias em co
(1) Apoiar nos procedimentos gerais pertinentes a ates
(1) Auxiliar na alitacao, consulta e emisaso de relatorios gerer.ciais ( Sistema)
(1) Participar de encontros recuicos e atividades de represertacao em ccnsehos,
comites e outros colegiaclos
(1) Apoiar analise de projetos de lei sobre materia ambiental
(1) Apoiar analise de documentos de orjanzacoee *ultilateras ambientais
(1) Elaborar atas de re'mioes de coordenacao intragovernacenta is
Acompanhar o tecnico em vistorias
(1)
(2) E1aborr rlatorios teeetCos
(2) Fazer pesquisas sobre projetos de qestao azrZientai
(2) Fazer pesquisas sobre unidades de conaezvacao.
(2) organi zar prog r ars de pesquisa asbient ai
(2) Rea l ,.raL pesquisas voltadas ao ~ente e sua preservacao
(2) Pesquisar dados para projeceo do ~to, minícipal e estadual
(2) Pesquisar dados em diversos orgao. estaduais
(1)

(3)

Elabora, reistorios sobre dados de pesquisa

(2) Registrar dados em planilhas referente as cotacoes obtidas
(2) Verificar a afetividade da tecuica de controle de eulex
(2) Efetuar analise da agua potavel
(2) Elaborar mapas tematicos
(2) Realizar pesquisas
(2) Auxiliar nos processos da coorlenacao, tanto de ietiotauna, quanto nos processos
de importao de peixes ornamentara mariiiios, de agua doce e invertebrados aquatzcos
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Auxiliar no suporte da errissao de licencas cites crciais e cientificas
Auxiliar em analises fisico- quimicas
Elaborar laudos tecnicos, sob supervisao
Auxiliar o supervisor nas anal ises toxicologica. asnbientais
(2) Analisar relatorica teenicos de gestao ambiental das obras visando o atendimento

(2)
(2)
(2)
(2)

dos planos e pr-ograzr.as exigidos no licenciamento
Conferir docientos solicitados. na toraatacao apresentada nos relatórios
Concluir a analisa de relatortos de pesquisa mineral
(3) Desenvolver pescri i as sobre unidades de conservacao
(3) Gerenciar pesqsa arbiental
(3) Conduzir estudos de determinacao mineral
(3) Conduzir o aux lio na construcao de modelos eepecifcoa
(3) Conduzir o auxilio na correlacao/ izaterpretacao de poros
(3) Preparar minutas de portarias de aprovacao dos planos de acac• de erpeies
aneacadas
(3) Preparar minutas de notas Lecrucas para a arca 3uridi0a do L'rMbit, ir. rraxido o
andamento dos planos de acao de aspecies aeacadas
(3) Aixliar r.a preparnexo de reunioes tecnicae para a elaboracao doa planos de acao
de espec:es axeacadas
(3) Preparar e organizar iriforeacoes, subsidio para as metrizea de planejamento dos
pianos de acao de especios areacadas
(3) Gerencar a di.tribuicao de sur'arics execut.vos e pla=os de a ao de ecçecer
arieacadas para outras i.natttuiroes
(3) Organizar dados em forma de planilhas ou slides sobre os planos, de aric de
especies .meacadas
(3) kea.z.ar o
ra isçlantacao da metodologia vai ( Wcrd Clar.s Manufct.rn)
em EHS
(3) Realizar o apoio no desenvolvimento de tndicadores da arca
(3) Realizar o acompanhamento nos servicos de deatinacao de resíduos
(3) Realizar analises micrabielogicas. fisico- qua.micas, toxicologicas relacionadas ao
(2)
(3)

i

--

meio ambiente
(3)

(3)

(3)
(3)
(3)

Rsalizax a leitura doe originais após dagramacao para verificar ao todos os
requisios solicitados nos origlnais de clercias/ Biologia foram a endidos
cotejo
Coaduzir o auxilio ao editor responsavei no processo de prodocao do material
didatico de Cienetas/ Biologia
-azer a çescesa de imagens dos livros didaticos do Ensino F'und&mentai e ?'edio de
ier.cias, nlga de acordo coa o conteudo que esta sendo explorado peio autor
or,duzir o auxil o no processo de autoriza-coes do use de imagens, textos musicas,
para o material didatico de Biologia e Ctertcias
Com or com as atividades relacionadas a ekaboracau de Estrategia e Plano de 7cao
Nacionais para a Biodiversidade RPANB)

Legenda

t

i

p

do nível de Complexidade

(1) Básica
Inicio de Curso
(2)Intermediária - Meto de Curso
(3) Avançada e Final de Curso
-

Direitos reservados. Proibida a utilizacao ou reproducao deste material. de todo
ou parte, salvo com previa autorizacao formal dc CEE. Setembro/2008
-
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Área Profissional: MEIO

ÃMEITK

Área de Atuação. ANÁLISE DE DADOS EM MEIO
Analisar as alteracoes provocadas
equilibrio ecologico, avaliando
pela construcao de g:andea obras.

AXBIRETE

intervezicao de hoaez no ambiente e a destru:cso do
c impacto causado pela poucao, pelos desmatamentos e

pela

Ativ idades de Estágio

pJjvel Descricao da Atividade

(1) Auxiliar na analise de processos retaLivos ao desevuivjmanto suatentavel
1) Auxiliar na analise dos impactos &nn-entai s causados por const rucao de obras
1) Auxiliar no lzcsncianentc azr,benta
de inpdctv amb ier.tal
(1) Auxiliai na aval iacao e azia- 'se
(1) Auxiliar na avaliacan do dose ne::c ar!etta]
(1) Auxiliar na nsp.cao regil ar
(1) Auxiliar na geatan de residaos soioa, ganoeze e 1_quLdos
(1) Auxiliar no direcionarnto de resjduoa so)idce
(1) Auxiliar na analise doa irrpactos aa1ienta1s
(1) Fornecer informacoes para o inventario measa. de reeidios.
(1) Receber alunos e visitantes espontaneos
(1) Apresentar as instalecoes e orientar as atividades sob o ponto de vista teenico
cientifico
(1) Propor e auxiliar na elaborscao de material pedagogico e ser utilizado nas visitas
agendadas

(1) Auxiliar no atendimento ao piICo
(1) Auxiliar ria elaboraeao e controle de armazenamento de materiais
(l) Apresentar as instalacoes e orientar as atividades tecnicc cientifico. sob
supervisao
(1) Auxiliar na adainistracao de materiais
(1) Auxiliar na preparacao de docentos eletronscos 1 planilhas e documentos nó
formato de texto', coce corçilacan de dados e iniorreacoes sobre biodiveraidade
aguatica, coriforrie orientacao
(2) Anaisax as alteracoes provocados pela ietervencao do homem no anbiertte
(2) Estabelecer contato cos orqaos azbieatais

(2) Elaborar o procedimento operacicoal na ares de tratarrecto de agua, efluentes e
caldeiras
(2) Realizar atividades s'1per.isior1adas de apzendrado nos assurtos reacioaados a
gestao ambiental,
Realizar ativi
dades supervisionadas de açreridzado para avaliacoes das inst.alacoes
(2)
destinadas ao controle da poluican srbie:1ta1 produzida por efluentes
(2) Realizar atividades supervi.icnada de aprendizado na delin:racao do Per-, retro da
unidade e cor aer-vacao do maio ~ente
(2) Realizar atividades supervisionadas de aprendizado na avaliacao e classtficacao
dos resíduos geradun :ia arca de nsnuterrao
(2) Realizar atividades supervisionadas de aprendizado no preenchimento de
forvrrularios, guias e requerimentos de cunho ambiexital
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Auxiliar no desenvolvimento de atividades de educacae amb iental, relativa a
Reserva de Desenvolvimento Sustentavel
mamíferos aquaticos, da regiac do Arar.apu
Mamlraua
(2) Auxiliar no desenvolvimento de pesquisas especificas
Analisar a complexidade das atividades relacionadas a analise ~espacial
(2)
(2) Realizar prospe-cac de intcrrracccs a parttr de bases de dados mac estruturadas
(2) Realizar o desenvolvinealo das nntormacoes a partir de bases de dados ao
estruturadas
(2) Realizar a pubicacao decama n-as qeoespacrais em sistemas webservices
(2) Realizar o aprotundaraenoc d' cemplexid~ das atividades relactonadas a analise
geoespacial
(2) Realizar gexacao de produtos para ax.lzar es rotina operacional de tenpo e clima
(2) corrçdlar e atualizar a base de aac3s meteorologicoa
(2) Riaborar e analisar relator:os para a rotina operacional de prevsao cliastica
Elaborar pesquisa e analise tecnicas relacionadas com a ares de climatologia e
(2)
meteorologia
Avaliar os projetos da arca
(3)
Concluir estudos da arca
(3)
(3) Avaliar e analisar o impacto astieata.
(3) Auxiliar na avaliacao de eventos hidrologicos de cheias e extreros de seca
(3) Auxiliar na avaliacao e analise de impactos aientats
(3) Auxiliar nas atividades de aconpan r-eu'.te da situ&cao hidtauJico- hidrologica dos
principais reservatórios do pata
(3) Auxiliar em atividades relac ionadas c:xr usos multiplos da agua
(3) Elaborar minuta de acta tectica eubze irases quanto a consultas de interesse
sobreposi cao ccxs a rea e da Ur ao)
(3) Realizar a formar acaz.. de layout de napa produzido a partir de coordenadas
coletadas oro campo, se aoftware LIvre de $10
(3) Realizar o acnzpahace-to as certificacoes 150 14001, Olasas 18001, inspecoes
-44 - lês de zarpo, bem coroo tratamento das nao conformidades encontradas
Realizar o acic n nor.torarrento de vencimento e apoio nas ezecucoes das liceecas
(3)
da empresa
(3) Realizar o acornpa- harrentc dos controles estatísticos dos indicadores e registros
ambientais,
(3) Realizar o acornpanhaee-.zm ice controles estatísticos dos indicadores e zegzos
anbientais
(3) Real izar o apoo e desenvolvimento com a supervt sao em alguns treinamentos
educacionais na arca de nele ambiente e seguramos
(3) Preparar documentos elecr.cos
planilhas e documentos no formato de texto) com
ccilacao de dados e informacoes sobre biodiversiclade aquatica, conforme

(2)

orientacao da chefia
(3) Compilar e atualizar base de dads hidrosieteorologicos
(3) Analisar e processar itmas de satelitez meteorologicos
(3) Elaborar estatística ci:nstcogics de sub- bacias hidrograficas

Legenda do n ível de Complexidade
(1) Bãsica - início de Curso
(2) Intermediária
Mero de curso
(3) Avançada - Final de Curso

Direitos reservados. Proibida a utilizacao ou reproducao deste meterial de todo
ou parte, salvo coa previa autorizacao formei do CIEM.
Setembro/2008
-
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Ares Frotissicna: M:o
Área de Atuação:

AXEIESTE

LEGISLAÇÃO

3M MEIO AMBIE1Z3

?orn.cer orientacoes atualizadas sobre as normas e padroes de legislacao amb iental
internacional. Or ientar as espressa e! ou orgaca envolvidos sobre a r,eceasldade de
preaervacso anbsotal
-

AtvidadeP de Estágio
Nível Descricao da Atividade

(1) Auxiliar na consulta de 150 14001 e legislacao asbiental
(1) Auxiliar na consulta de zsoraas para analises ambientais
(1) Auxiliar na consulta de legislacao aabiezral
(1) Auxiliar na elaboz-acao de polticas a1ect5s
(1) Auxiliar no licenciamento amb ienta'
(1) Arquivar docunentos de processos rTbier.tas
(2)
Verificar legislacoes vigentes
(2)
Elaborar noruas para a analises iabiertaie
(2) Estabelecer contato cos orgaos ambientais
(2)
Verificar operacao e nanut encao de obras
Verificar auditoria e rsonitoraatnto de obras
(2)
(2) Acanbar as avaltacoes das nstalacoes destinadas ao controle da poluicao
(2) Auxiliar os assuntos relacionados a gestao ambiental
(3) Avaliar a iIllantacao do sistema de qualidade
(3) Traduzir legislacao ai*áental internacional
(3) Concluir pesquisas sobre legislacao ambiental

Legenda do Nível de C1ezidade
(l) Sãoí c a

:ícic de Curso

1nte- neir ia maio de Curso
(3)Avançada = Final de Curso
(2)

Direitos reservados. Proibida a utilizacao ou reproducao deste material. de todo
Setembro/2005
ou par-te salvo coe previa autorizaceo formal do crEr.
-
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Área PrOission4l: MEIO AMBIENTE
Área de Atuação: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM MEIO AMBEWTE
Realizar o controle ambiental nos processos industriais, estudos de efluentes, residuci e
outros, com o objetivo de minmizar ou eliminar os impactos ambientais.

Atividade. de Estág:c
Civel Deecricao da Atividade

Orientar visitantes do parque qsnto a conecientizacan anhier4ta1
Auxiliar na eleboracao de poiiticas atrbientais
Participar nas coizsoee de gestao amb iental.
(2)
(1) Analiaa os piamos cc acoes de educa~ e saude arbiental cnn acoes de saneamento

(1)
(1)

ambiental.

Propor cortteudos a sereo publicados nas acoes dos planos doe municípios rem c'bras
M saneamento basico
(1) Apo3.ax atividades pedagogicas cor, puticc ..rsterno da nstLt,.icao
(1) auxiliar na analise de processas relarvr'e ao manejo de fauna silvestre
(1) Apoiar na organlzacao dos trabalhos tecn.tcos cia ares
(1) Auxiliar na realizacao de vistorias tecnz.cas e' empreendimentos que mantem fauna
silvestre
(1) Participar de reunroes internas e externas
(1) Participar de treinamentos
(1) Auxiliar na instrucao de processos acinistrativos. pertinentes a emissan de
atttorizacoss
(1) Ilaborar minutas, informacces tecn.icas, expedieso de oficies e outros docunentas
(1) Auxiliar a alimentacao, consulta e emissao de relatorios qerenciais 1 Sistema)
(1) Acospambar vistorias tecuicas pais caxacterizacao ar campo de condicoes amb ientais
(1) Consultar para um melhor intendiaento a legislacao ambiental com enfase nos
diplomas legais e politicas publicas voltadas ao desenvolvimento sustentareL
(1) Auxiliar na gerencis e preparacan de projetos, incluindo: alimentacao de sistemas,
tabulacao e analise de sistematizacao dos dados
(2) Elaborar planilhas sobre impactos ambientais
(2) Organizar e monitorar programas de educacao anbiental
(2) Acompanhar teenicos- ambientais. en analise de projeto de ror.trcle de piao
(2) Acompanhar tecnicosambientais,
na eiaboracao de parscer lOC1.CQ sobre
empreendimentos industriais e de servi cos
(2) Acompanhar visitas em sistemas de tratamento de efluentes e agua
(2) Elaborar e realizar a revieac, de relatorio& tecnicos na arca
ietztu, apuiuz.dc e
auxiliando a consolidaoao doe resultados
(3) Avaliar planilhas sabre impactos atentais
(3) 1erenciar e monitorar programas de educacac abenta1
3) 0oaçor o modelo global de 955tao ambiental
3) compor a eonstrucao de sistemas para coleta de dados rais tioaz
(3) Cor-por tolice up coa as fabricas, para atender as derlar.das
r*zua., com rei cao
ao sistema de geatao aental
3) Compor a coztsoldacao dos indicadores de meio
(1)

z-retoe zerervadus. Proibida a utJlizacao ou :,
o. parl.e, salvo cocr. previa autorLiacao fortcs
1'(g',na 19

:i.rc:,rs,Le(jaI. 141 tcciC,
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Zagnda do linZ da cp1nidad.
(i) Básica • Inicio de Curso
(2) Interasdiária - Maio de Curso
(3) Avançada • Final de Curso

Direitos reservados. Proibida a utilizacao ou reproduceo deste naterial, de todo
ou parte, salvo ~ previa autoritaceo formal do CM. - Setr0/2008
-

Pásilta
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Área Profiesional: QUT3ICA
Área de Atuação-

PROCESSOS QUíMICOS ES QUíMICA

Estudar as operacoes de tra fornacoes fsico- qzincaa, analisando detalhadanente as
resfra*ento, tritr&cao, mistura ,
diversas
etapas dos processos de aquecimento,
seperaneo, destilacao e filtragexs, observando as reaco.a gui*icas como hidrolise,
oxidacao, eletrolise, absorceo e outras, para aplica- las com o objetivo de auaentar o
rendimento e a qualidade da pxoducae. Plane:ar processos de tabricacao de novos pro&tos.

At:vidadea de Estágio
Nível Deacrzeao da Atividade

(13 Elaborar protocolos de validacao
sitoria de pesquisa clínica
(1) Auxiliar na
(1) Auxiliar moe projetos qeiraicos e produtos
(1) Auxiliar em estudos das oneraccna de tranefcreaacao f laico qinlcaa
(i) Auxiliar no registro de a st:aa para analise acompanhado de urr supervisor
(1) Auxiliar no controle de comprimidos acompanhado de tara supervisor
(1) Auxiliar na elaboracan de zci.atorios de clientes e produtos, aco atha& de
(1) Acopaa bar a operaeao de maquinas da produeao

(1) Acompanhar a operacao de naquinas de produeso
(1) Preparar solucoes para analise
(1) Acompanhar ensaios analíticos e ap1cacao de produtos
(1) Auxiliar na elabozacao de 15ud08 de analises e fichas :ecnicas
(1) Auxiliar o supervisor em ensaios qulnzicos
(1) Acompanhar ensaios os anerseo em liquidas
(l) Controlar cera o auxílio do supervisor, compostos químicos para a producam
(1) Participar da elaboracao de 501'• a internos
(1) Pesquisar inforznacoes relacionadas a tarmaeovigilancia em literatura cientifica e
jornais
(1) Participar es projetos de treivazaento periodico sobre farmacovigilancia para os
departamentos envolvidos
(1) Auxiliar na revaao de material promocional
(1) Auxiliar na especiticacao de reiexercia
(1) Auxiliar na estruturacao de bancos de dados ret crente aos produtos da ares
(1) Auxiliar na analise e otiminacan de processos, de e.npreeaa do aecrr químico, oil e
gas e petroquimico
(1) F.sqoeaeatizar fluxogramas
Auxiliar no desenvolvimento de processos da ares
(1)
(2)
Elaborar protocolos de validacao
(2) Aplicar processos analíticos diversos
(2) Acompanhar os processos do siatoma de tratamento de aqua
(2) Realizar dimensionamento de equipanentos e sistesas para tratamento de agua e
efluentes, incluindo a elaboraceo de doconentos teenloos
(2) Realizar orcamento e cotacoes relacionados a ares
(2) Realizar o acompanhamento de fabrica--ao e montagem de Sistemas da arca
(2) Acompanhar a implementacao de sistemas produtivos
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(2) Analisar documentos teenicos de iaboratoros
(2) Calcular indices de controle de seguranca de diversos produtos
(2) Realizar analise das principais variacoes do resultado frente as pro j ecoes
Foco em Margers Financeira
realizadas
(2) Implantar novo modelo orccazsentarlo, com toco na geatso de ativ:dades, retO do
-

projeto
(2) Elaborar e analisar relatoxios gerenciais
Realizar siasilacoes de cenarios de resultados
(2)
Planejar processos de tabricacao de novos produtos
(3)
(3) Avaliar as diversas etapas dos processos quinicos
(3) Avaliar projeto de fornecimento de equipamentos de navio
(3) Conduzir estudo da industria pesada
(3) Avaliar o mercado offshore
(3) Conduzir o aeompantcaimeto e elaboracao de laudos de vistoria. sob supervisao
(3) Determinar condicoes de araazenasento e crateras primas

Conduzir prevencoes de riscos, sob supervisao
Conduzir processamento de dados tecnicoe de laboratorio sob aupervisao
Preparar e conduzir testes sensoriais
deficientes visuais
Preparar e conduzir trabal hes ao painel externo
(3) Preparar amostras. material para testos, diÁucac cia referencias sensoriais,
lideranca do painel, tabulacao de dados e analises estatistic.s simples
(3) Realizar analise das triacipais variaces do resultado frente as projecoes
(3)
(3)
(3)
(3)

realizadas

(3)

-

Foco es margem Financeira
modelo orcamentaria, com

Implantar novo

foco

na gestao de atc.vidades. PM 'ci)

projeto
Realizar a elabcracao de procedimento.
(3) Realizar a preparacao da docintacao para registro de produtos
(3) Realizar o planejamento de produceo
(3) Auxiliar nos estudos/ projecoes de proviaao com seu impacto no resultado
(3) Auxiliar em calculos de previeoes
(3) Auxiliar na coeciliacao de saldo e resul:ado de provisoes
(3) Realizar a aval iacao quantitattt#a de desempenho ec050mlco/ financeiro de zegraentos

(3)

de negocics

(3) Analisar produtos e servicos. sob a occa de financas
(3) Realizar relacionamento com arcas de negociou e outros clientes internes e
acocmpanisamento de projetos relacionados a financas, sob stapervisao
Desenvolver a cziacao e manutencao de basca .snaliticas de resultado
(3) Desenvolver o processamento de calculo e proviaao de empresas manuais
(3) Realizar o cadastro e atendimento das solicitacoes cientificas provenientes de
clientes e externos relacionados aos medicamentos takeda e concorrentes
(3) Executar pesquisa bibliografica eu bases de dados nacionais e internacionais
(3) Realizar a aquisicao de artigos cLentilicos na integra conforme demanda
(3) Assessorar na confeccao de materiais promocionais
(3) Realizar a padrcnizacaodc referencias bibliograficas de acordo com a morria de
Vancouver
(3) Operétcionalizar a inseri.' cia rtate!ais cientificos e inforriscoes bibliograticaa
na base de dados cia laaeda
(3) Assessorar a ctalocao, c1assificacao. .adexacao, orgazu.zscao e informatlzacao
do acervo documental de artigos científicas da empresa
(3) Conduzir o auxilio no [luxo de informacoes do mercado para os 'operadores
(3) Avaliar relatorios de inspecao coa foco em prevencao de riscos para subscricao
(3) Conduzir o acoanIiaaento a preparaeao assistida de cotacees com base na analise
dos xelatorios de inapecao
(3) Conduzir projeto do rz por Cliente ccc foco na visao: Abertura de ROO por
Careira e Cliente contribuindo cccrn rapeamento do proceso e a impl.antacao do
publ icador de relatorios
P&gina 22
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(3) Conduzir projeto do Pt4L por C11ete com iOCO na vtsao: Abertura de R0) por Cliente
e Produto contribuindo com estruturacao de ciculos para segregar o 1t00 de 7
produtos selecionados
(3) Analisar indicadores de qualidade existente
(3) Elaborar doem-n-os
(3) Realizar o preenchirento de registro

Legenda do Nível. de Complexidade
(1) 5ásica - Início de curso
(2) Ioteraedi&ria Meio de curso
(3) Avançada = Pina) de Curso
Direitos reservados. Proibida a utilizacao ou reçvoducao deite nátexial, de todo
ou parte, salvo com previa autorizacao formal do CIEE.
Setembro/2i338
-
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Área Profissional: QUIMICA

Área de Atuação: COIMULTORIA E24 QUIMICA
Analisar detalhadasante os processos quinicos desenvolvidos na producao. os seus custos e
resltadoa, coa o obetivo de apresentar propostas tecaicas de aelhoria ou de inovacao.

Atividades de Estãgio
Nivel Descriceo da Atividade
(1) Auxiliar na atualizacao e criacac de procedimentos
(1) Auxiliar na pecc.:is.a da cadeia de valor de mercado
(1) Auxiliar no desenvolvimento de novos neg"c:ns e nercaOos
(1) Manter contato com fornecedores de arost:a
(1) Auxiliar na boletagem das ordens executadas nos fundos de investimentos
(1) Auxiliar na analise de sena impactos em suas carteiras de investimentos.
garantindo uma perfeita adereecia as respectivas políticas de investimentos
(1) Auxiliar na confeccao de apreserttacoes para comites de investimento, onde as
estrategias de investimento *ao apresentadas para os meebros do cosite e avaliadas
Auxiliar nos processos internos de controle da ares de 9e5ta0. produzindo
(1)
relatorios. planilba e imputando e analisando dados nos stslerras internos de
controle

(2) Fazer apresentacao de produtos e formulas
(2) Elaborar propostas teceicas de meoria e inovacao
(2) Analisar os processos quimacos desenvolvidos na producao. seus custos e resutados
(2) Analisar a performance de produtos s'r desenvolvimento
(3) Controlar amostras de produtos de ncrcadc
(2) Controlar envio e recebimento de amestras entre clientes e afiliadas
(3) Coordenar trabalhos relativos a coleta de dados
(3) Avaliar produtos fabricados
(3) Desenvolver o planejamento estrategico e planos de negocios
(3) Elaborar planilha consolidada por eventos e respectivos registros
(3) Solicitar mensalmente a extracto da matriz 8x8 ( modelo Bacem
(3) Elaborar grafico de acompanhamento das variacoea mensais
(3) Auxiliar na automatizacao de relatorios de rotina
(3) Elaborar novos relatarias para gestao comercial
(3) Auxiliar arcas parceiras na obtencao de informacoes
(3) Elaborar
(3) Formular treinamentos de produtos de credito para a rede de agencias e central de
(3)

atendimento
Elaborar planos de

acao para xeducao de reclarascoes de cliente em relacao a
produtos
implantacao de projetos para
bomelogacao e
Auxiliar na especiticacao.
desenvolvimento de produtos de credito
Acoopanhamento dos testes para iiuplantacao de novos sistemas de financiamento
Promover apoio ao processo de consolidacao de bases volunetricas e resultado dos
portíolios de cartao de credito, cartao de debito. CDC do Itau Unibanco
Anal sai .a rentab ilidade das safras de venda do produto cartao de credito
concrcializado pelo Ltau' tinibarico
-

(3)
(3)
(3)

(3)

Direitos reservado.. Proibida a utiliraceo ou reproduceo deste material, de todo
ou parte, salvo coe previa autorizacao formal do CIES. - Setro/2009 Pági
na 24
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Iapada do Nível 4. C1n$4ad.
(1) flisica • Início de Caso
(2) xnteraediârla - Meio de Curso
(3) Avançada • Final do Curso
Direitos reservados. Proibida a ntllizacao ou rvproducao date material. de todo
as parte, salvo coa previa autofltacao formal do CItE. Set.stro/2000
-
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Área Profissional: QIMTCA
Área de Pituaço: ALKENTO6 EJ( QUÍMICA
Orientar e acompanhar o processamento de alimentos, aplicando e util i zando conhecimentos
no controle tisico, quimico, biologico e industrial do processo de producao industr i al.
Garantir a qualidade, atraves da analise de materiaa- pr.sas e do produto acabado.

Atividades de Estágio
Nível Descricao da Atividade

(1) Auxiliar nas asaliasa laboratoriais
(1) Auxiliar no processamento pos- colheita ate os polos de comercialiracao
(1) Preparar amostras para analise
(1) Identificar o preparo doe a1.merttoa
(1) Orientar a producao de alimentos industrializados
(1) Auxiliar ao processo de alimentos
(1) Acoepanhar a conservaceo e naautencao de alimentos
(1) Auxiliar ao sonitoz-anento dos procedimentos e higiene do local
(1) Consultar manuais tecnicos
(1) Auxiliar na analise de meteria- prima
(1) Auxiliar nas pesquisas de fontes biblicqarticas ria arca
(2) AcorIpanhr diariamente as analises
(2) Acoopahai a prod,,cao de alirertcs indusriolizadc
(3) Ana iinar a rtera prima e e produtc acabado
(2) Aconpanhar a cadeia de producao dc, alire"itos
(2) Acoc'panriar a eleboracan de protocolos de vacao
(2) Acor~ha o as equipes na anal ia e de tesultades bromatologioos
(2) Auxoliar as analises microbiologicas pnro avo Iacao da qualidade doe alimentos
(3) Avaliar a qualidade. atraves da analise de naterias- primas e do produto acabado
(3) Desenvolver tecnicas para o preparo de alimeios
(3) Conduzir o processo de producao industria de alimentos
(3) Planejar processos de producao agricola
(3) Conduzir processos de abertura de unidades agroindustriais
(3) Faborar laudos tecncos sob supervisso
(3) Elaborar relatorios tecoicos rcacionados aos dados obtdos nas analises

L,eer.da do Nível de Complexidade
(1)Bã$ÃCa = Início de Curso
Meio de Curso
(2) Intermediária
(3) Avançada = Final de Curso
-

Direitos reservados. Proibida a utilizacao ou reproducao deste material, de todo
setergro/2008
ou parte, salvo com previa autorir.acao formal do C,- M.
-
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QtTTNIC?.

Azei F[D1S$1C'fl
;1A -0-4 ie At.:açA

PROJETOS

-

QUIXICA

Elaborar, planear. orientar e executar projetos para cøostrucao, montagem, oparacaL
zunipulecao e reparo das instalacoes e equipamentos de tretaneoto quinico. Calcular e
especificar materiais, recursos humanos e custos de producao Acompanhar a fiscali z ar as
diferentes fases de construcao,
orientando tecnicos e agente», observado as
especificaco.s tecoicas e as normas de seguranca para inicio das operacoes.

Atividades de Estágio
NIvol Descriceo da Atividade

Auxiliar na execu'-ao de projetos de coas:: lc'ao e emprego de -aquinaa e Implementos
destinados a melhorar a produtividade agr c0a
(1) Auxiliar ao desenvolvimento de novos nego-;os e mercado e
(1) Auxiliar no desenvolvimento de projetos z-.-erer.te a va__dacao de processos
(1) Consultar catalogo, e manuais tecrn.cos
(1) Auxiliar na preparacao dos equipamentos
(1) Fazer a reposicao de suprimentos nos equip.smentos de impresnao
(1) Cadastrar as intorznacoes sabre artistas, intuicoes, eventos, obras en banco de
dados
(1) Auxiliar a conferencia de relatarias tecnrcoe e atividades
(1) Auxiliar no controle de revisoes de projetos sob a supervisso do engenheiro
respor.»avel
(1) Auxiliar na elaboracao de relatarias de vistorias teenicas e correspondessciam. sob
(1)

a or.eettacao do teczu.co supervisor
Analisar novos tipos de aplicacao
(21 Aroinpar.har projetos de tratamento de residuos
(2) Acompanhar projetos químicos e produtos
(2) Elaborar proposta para projetos
(3) Avaliar projetos qutinicos e produtos.
(3) Conduzir DOVOB tipos de aplicacao.
(3) :esenvolver projetos reterente a validacao de produtos.
(3) Auxiliar na confeccao e analise de indicadores e realizar testes qualitativos e
quantitativos, por me io de analises natematicas e estatisticas
(3) Auxiliar na eonfeccao de materiais de report para comites executivos
(3) Tratar e analisar dados, utilizando- os para identificar estudos especfcos que
(2)

qrrer oportunidades de ganhos financeiros
(3)
esewolver projetos
(3) Auxiliar no relataria de desempenho de canais de cobrança
(3) Assessorar a equipe de pro:etos e processos no rnapeanento a idestiticacao de
oportunidade de melhorias que gerem reducao dos custos da diretora
(3) Rea lizar o auxilio na aanutencao de Scorecard de projetos
azar o auxilio no apoio em reunloes de projetos, desde a ccnfeccao de
(3)
apresentacoes ate prepaxacao de minutas
(3) Ciperacor.alizar foliaw up sobre outros times referentes as atividades relacionadas

aos projetos

Direitos reservado.. Proibida a ut iii zacao ou r.producao deste material, 4e todo
ou parte, salvo com previa autorizacao formal do CI. Setenbro/2009
Pgiea 27
-

-
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Legnda do tnl 4. 01ni6ad.
(1) Básica = Inicio da Curso
(2) tatersediária • Meio de Curso
(3) Avançada e Final de curso
Direitos reservadas.

Proibida a utiliza~ ou nproducao deste material. do todo

pano • salvo coa previa autoritmeso formal do ela.

P&ims 25
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Área Profssror..al: QVIMICA
Área de Auaç'io:

QUALIDADE El QUÍMICA

Desenvolver e ixplexentar eatzatag.as para a adocao de programas e
190 9300.
total e para adequacao as exigeccias das ncraas NER

stem.15 de qualidade

Atvidade1 de Estagio
Sivel Descricao da Atividade

(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)

Auxiliar na garantia de normas, netas, iadcee e pa&ces de qua.dade
Auxiliar na analise
Auxiliar no controlo de qualidade da prodacao
Acompanhar a impltacao da 150
Aotmpanhar na auditorias
Auxiliar na analise de avaliacao de nateraa- primas
Auxiliar na analise de produtos acabados
Auxiliar na avaliacao de naterlas- primas de novos fabricantes e ou fornecedores
Auxiliar na coleta e analise de agua

(1)
(1)
(1)
(1) Auxiliar ao controle de processo
(1) Auxiliar no estudo de estabilidade
(1) Auxiliar o supervisor na analise de austi.s dus )Lr.dutoe
(1) Auxiliar o supervisor na elaboracao de dori entoa
(1) Acompanhar o supervisar nos projetos quisu.cos e j.zodutc5
(2) Fazer relatorios gerenciais
(2) Fazer o controle de qualidade da producar-(2) Elaborar docu.entacaa na qualidade
(2) Implementar procedimentos de processos e padroes operacior&aa
(2) Fazer consultas químicas no laboratorio
(2) Aplicar processos analiticos
(2) Acompanhar diariarsente as analises
(2) An&1.sar aGtras de substancias qusuras
(2) Reai,zar atividade supervisionada de aprendizado ria analise de saaterLa- prima
(2) Realizar atividade supervisionada de aprendizado na analise de produtos acabados
(2) Realizar atividade supervisionada de aprendizado na ~fatura de anrstras
(2) Rea)zar ensaios es' laoratoro fisico e químico
(2) Pesquisar intorrrracoes tecrircas
(2) Realizar analises de produtos na producao
(2) Realizar teste para controle de qualidade de produceo
(2) Documentar testes de qualidade
12) Auxiliar a esiiss.io de relator.os de concivaao
(3) Desenvolver manual a que contenham instrucoes para o processamento dos produtos
(3) Avaliar o processo de controle de qualidade
(3) Desenvolver relatorios gernciais
(3) Desenvolver projeto de analise
(3) t4apear processo de cobranca com toco na identiticacac de riscos
(3) Controlar in*Lcadoxes

Direitos r.eerv*doe. Proibida a utiliucan ou r.produe.o deste material, de todo
ou part.• salvo com previa autorizacao formal do CI.
Setero/Zr)OS
Página 2
-
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laflnda do Uivei 4.

copinidad.

(L) sAaica e inicio da Curso
(2) luternediária - Meio de Curso
(3) Avançada - Final de Carta
Direitos reservados. Proibida a utilizacao ou reprodutao deste IMteflal.
au parte, salvo cw previa autorizacao tormi do atE. 8etetø1200e
-

flin

30
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Área Profissional' sxUDE
Á l ca le AtUçaO: IUCROBIOLOOIA DI SAÚDS
Eøtudar a estrutura molecular e celular doa organianos vivos, registrando as constatacoes
cl.soes doa estudo..

e c

Atividades de Estágio

Nivel De'jcricaç, da Atividade
(1) Auxiliar na analise de material biologico atraves de t.cnicas de iinoensaio
(1) Auxiliar na coleta de materiais pera exames de patologia clinica
(1) Auxiliar na beaatologta, bioqlAnica, parasitologia, aicsoio1ogia. citologia e
hi stopatologis
(1) Auxiliar na xealizacao de exames de citonetria de fluxo
(1) Auxiliar na realizacao de imunoertsaios
(l) Consultar normas ou esnecificacees para analises

(1) Participar da definicao tipo de emana a ser realizado
(1) Preencher relatorion com resultados das analise.
(1) Preparar laminas para analises clinicas
(1) Preparar materiais para esterilizaoac
(1) Preparar meios de cultura e analise biologicas
(1) Preparar reagentes para analise
Accanhar o processo de eolicitacao e devolucao de mater1a29 da arca
(1) Acompanhar treinamentos da ares
(1) Auxiliar no desenvolvimento os material tecnico
(1) Auxiliar a orqan..zacao de estoque de materiais
(1) Auxiliar ria nanipuiacao de amostras biolocas
(1) Acorapanhiar a coleta de material a campo
(1) Auxiliar ria fnanipixcao de animais em laboratorios

(1)

(1) Receber e registrar amostras
(1)

Preparar organizar e acondicionar amostras para diagnatico
organizar documentos do setor
(l
Auxiliar no plaiiajameJto de projetos de educacao aierita] es ambientes mao
formais
(1) Auxiliar no desenvolvimento de projetos de educacao ~Mental em ambientes nao
formais
(1) Auxiliar ria elaboraczio de relatortos das acoes de educacao ambientai em ambientes
bao formais
(1) Auxiliar ria execucao de projetQs ar.bientaís
(1) Auxiliar na e3 ak>ora coo e exec rao doa cl ubes eco logi coe
(1) Auxiliar na impleneatacao e manutencao de acervo didat ico do parque
(1) Auxiliar na elaboracao e execucao de eventos alusivos ao meio asrbicric
l) Auxiliar na elabcracao e execucao dos cursos de ferias
(1) Auxiliar no planejamento e no desenvolvimento das at...viiaJes trducatvas dc parque
destinados a cinidade:Proqrama Crianca ucologica- visia rionitorada
(2) Fazer vistas nos setores dos laboratorios
(2) Pesquisar fontes de lnforrsacao relevantes na ares de biologia e registrar
(2) Registrar anotacoes durante a realizaceo do exare

(1)

Página 31
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(2) Acpanbaz procedimentos laboratoriais
(2) Elaborar re)atorios sobre dados de pesquisa
(2) Executar sob aupervisa.o tecnicas laboratoriais ( sorologicas, parasitologicas.
miologicas, biologia molecular)
(2) Auxiliar o planejnto de projetos da educacao aabiental es ~lentes nao tormais

(2) Auxiliar o desenvolvimento de projetos de educacao ambiental es ambi.entes no
(2)

formais
?aixi114X

a
me formais

e_at.racac de relatorios das acoes de educacao ar*ientat em ambientes

(2) Auxiliar a execucao de projetos azrbientais
(2) Auxiliar a eiabcracao e execucao dos clubes ecolgicos
(2) Auxiliar a ilementacao e eanutencao de arvo didatico do parque
(2) Auxiliar a elabcrac&o e execucao de eventos alusivos ao meio ambiente

(2) Auxiliar a mlatxz-acao e execucao dos cursos de ferias
(2) Auxiliar o planejamento e no desenvolvimento das atividades educativas do parque
destinados a ccmunidade:Programs Crianca Ecologica- visita monitorada
(3) criar me catalogo eletronico coe referencia sobre a mataria- prima
(3) Progr.r a real:zacao dos exames
(3) Auxiliar na insercao de segmentos pepticos me lipos.c*s e vesiculas lipidica.
(3) Conduzir o planejamento de projetos de educa~ ambiental me ambientes amo formais
(3) Desenvolver projeto* de educacao ambiental me ambientes no formas
ental me ambientes rtao formais
(3) Desenvolver relatorios dar acoes de educacao ambi
(3) Conduzir o auxilio na execucao de pro)etos arbientais
(3) Conduzir a elaboracao e execucao dos clubes ecolgicos
(3) Conduzir ilnaentacao e nanutencac de acervo didatico do parque
(3) Conduzir a ela cr.-io e execucao de eventos alusivos ao meio ambiente
(3) Conduzir a elaboracao e execucao dcs c-rsos de ferias
parque destinados a
(3) Planejar e desenvolver atividades educativas do
comenidade:Prcqrama Crianca zcologica- visita monitorada
(3) Realizar a secagem e desinfeccao de material botanico ( fungos)
(3) Coor com a montagem de ezsicatas
(3) Realizar a confeccao de rotulas para as exaicatas em Microsoft word ei ou excel
(3) Realizar o armezenazemto das exaicatas nos respectivos armaríos
(3) Coor com a alirentacao de banco de dados do acervo do )erbario
(3) Realizar as atividades relacionadas ao envio e recebimento de material
-

eirestino e doacoes)
Legenda do Nível de Complexidade

(1)Mates a Inicio de Curso
(2) Iaterdi&ia • Meio de Curso
(3) Avançada Pina) de Curso
Direitos reservados. Proibida a utilizacao ou reproducao deste natezia, de todo
Ser embro/ CC â
ou parte, salvo com previa autori tacas formal do CIEM .
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eacoe5 quiaicas e processes biologicos em escala industrial, laboratorial e en
processos de tratamento de residuos e ef luentes.

Anal isa r

Atividades de Estágio
Nivel Descr:ceo da Atividade

(1) Auxiliar na analise de material biologico atraves de teciicas de issrnoensaio
(1) Consultar livros pa:a estudo de diversas patologias( causas e efeitos)
(1) Auxiliar na analise de amostras dos produtos
(1) Acompanhar animais ar cativeiro
1) AxliLaz no deecovulvimeato do trabalho de reciclagem
(1) Acompanhar a elaboracao de protocolos de validacao
2) Accmpanhar a inelusso de pacientes no estudo clinico
(2) Acompanhar a nonitoria de pesquisa clinica
(2) Acompanhar procedimentos laboratoriais
(2) Realizar inetrucoes a biologia de ari-ais e sua a2imentacao
(2) Anaiçar e sarar duvidas de c1lenr.e en relacao aos produtos
(3) Avaar amostras dos produtos

Legend, do Nív•l de Complexidade
(1)Básica - Inicio de CurSo
(2) Intermediária e Meio de Curso
(3) Avançada - Final de Curso
Direitos reservados. Proibida a utilizacao ou reproducao deste material. de toco
o parte, salvo com previa autorizacao ioxnal de CI3E.
Setembro/2008
-
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Intijiço de Ensino:
Unidade :

agio a partir de:
Peiodo de aula:

ano

) semestre

ar c,

semestre

Integral
mar-M

) variável É
tarde
1

(
É

) aBa
mês

vespertino
noite

Resvel pe.o rsá:

?e1efoi::
Instituição de Issino

Centre de Integraç ã o

preaa-abcoa Clrr

Nome:
Cargo:
Data:

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

L.gsuids do nível de Cl.xidsds
Inicio de Curso
(1)Básica
(2)Intermediária • Meio de Curso
(3)Avançada Final de Curso
Direitos reservados. Proibida a utilizacao ou reproducao deste material. de todo
ou parte, anivo com previa autorizacao formal do CIEE. - Setembro/2004 -
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