
 

Procedimentos do Estágio  

Observação Importante. Antes de iniciar a leitura do procedimento saiba que existem dois 

tipos de estágio. O estágio supervisionado que conta créditos para o aluno na disciplina 

SEP0622 e estágios que o aluno decide fazer e que contam como atividade extracurricular. 

1) Escolha uma empresa para fazer estágio; 

2) Verifique se a empresa tem convênio com a EESC; 

3) O convênio e o plano de Estágio devem ser preenchidos pela própria empresa. O 

modelo de documento está no site da EESC (www.eesc.usp.br) 

4) O orientador da empresa é indicado pela organização; 

5) Entregar a documentação completa no Serviço de estágio da EESC (E1) 

6) A documentação será analisada e aprovada pelo presidente da CG 

Etapas adicionais para o aluno interessado em aproveitar como Estágio Supervisionado 

(SEP0622) 

7)  Solicitar ao setor de estágios que o matriculem na disciplina SEP0622 – Estágio 

Supervisionado; 

8) Encontrar orientador, docente da EESC, mais próximo da área de atuação  (de 

preferência do SEP) e 

9) Preencher o formulário de disponível no site do Departamento (site do sep): e 

entrega-lo na Secretaria do Departamento para que a secretaria possa habilitá-lo no 

moodle; 

10) Seguindo o calendário de estágio disponível no site do Departamento  

(http://www.prod.eesc.usp.br/graduacao/ ) o aluno deve  anexar os seguintes 

documentos no moodle para que o docente possa avaliá-lo: 

a) Plano de estágio; 

b) Declaração de horas (em papel timbrado da empresa devidamente assinada e 

datada); 

c) Relatório de Estágio. 

11) Conversar com os orientadores sempre que necessário.  Sugere-se ao menos uma 

conversa com o orientador acadêmico (professor EESC). 

12) Entregar o Relatório de Estágio no Moodle por meio digital.  

13) Entregar o comprovante de horas emitido pela empresa ao Serviço de graduação da 

EESC e cópia digital no Moodle para que fique arquivado em seu processo  (NOVA 

ETAPA – Mudança em janeiro de 2017) 

14) Solicitar que a empresa encaminhe a avaliação do supervisor da empresa à secretaria 

do Departamento do estagiário pelo e-mail gradprod@sc.usp.br . O formulário de 

avaliação estará disponível no moodle. Este formulário auxilia a CoC na melhoria do 

curso; 

15) Docente atribui a nota no Sistema Júpiter. 

16) O serviço de graduação irá validar a nota após verificação do recebimento do 

comprovante de horas. 

http://www.eesc.usp.br/portaleesc/index.php?option=com_content&view=article&id=51:servico-de-estagios-e-relacoes-institucionais&catid=34:servico-de-estagios-e-relacoes-institucionais&Itemid=236
http://www.prod.eesc.usp.br/wp-content/uploads/2013/10/Formul%C3%A1rio-matr%C3%ADcula-Est%C3%A1gio-Supervisionado.pdf
http://www.prod.eesc.usp.br/graduacao/
mailto:gradprod@sc.usp.br


 

 

 

Legenda:

Processo

Atividade

Numero da atividade

Responsabilidade

Decisões (início)/F(fim)

Documento ou Formulário

Sistema moodle

Sistema Júpiter Web

Material Didático

Entregar 
formulário na 
secretaria do 

SEP

Adicionar aluno 
e orientador 

no site Moodle

(comunicar aluno por 

email)

SEP0622 - Estágio Supervisionado (Engenharia de Produção)

Experiência de Estágio (Aluno-Empresa)
http://www.eesc.usp.br/portaleesc/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Itemid=459

Disciplina de Estágio - SEP0622 (Aluno-EESC)
Créditos Aula: 2 / Créditos Trabalho: 6 /
Carga Horária Total: 210h / (Estágio: 210h ) / Tipo: Semestral

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SEP0622&nomdis=

Escolha uma 
empresa para 
fazer estágio

Verifique se a 
empresa tem 

convênio com a 
EESC

Providencie os 
documentos 
necessários

O convênio e o 
plano de estágio 

devem ser 
preenchidos 
pela própria 

empresa
Entregue a 

documentação 
completa no 
Serviço de 
Estágios

A documentação 
é assinada pelo 
Presidente da 

CG

OPÇÂO  DO 
ALUNO

Eu quero 
aproveitar  como 
disciplina Estágio 
Supervisionado ?

Conclusão do 
estágio

I F

Definir 
calendário 
semestral 

(SEP)

Preencher 
Solicitação de 

Matrícula na 
disciplina Estágio 

Supervisionado

Obter aceite e 
assinatura do 

orientador

Anexar no moodle o 
plano de estágio 

preenchido e assinado 
pelo orientador e 

supervisor de estágio

Seguir orientações para a realização 
do programa de estágio

(SEP0622 - moodle)

Professor avalia 
relatório e atribui 

nota ao aluno

Entregar 
relatório de 
estágio via 

moodle

Entregar 
Declaração 

de estágio via 

EESC 

Aluno

Aluno

Aluno

Aluno

Aluno

Orientador

1a

2a

3a

4a

5a

8

6a

1

7
8a 10

11

12 13 11

9

Supervisionar e avaliar experiência de 

estágio do aluno

Empresa

Criar nova 
versão da 

disciplina no 

moodle

Receber 
documentos 
da seção de 

estágio

Aluno

9

Conferir 
docume-

ntação

Professor avalia 
relatório e atribui 

nota ao aluno

Professor

Enviar e 
validar nota 

ao Serviço de 
Graduação 

(Jupiter)
SEP SEP SEP SEP SEP

1 2 6 7

10

Orientador(s)Aluno

APROVEITAR?
(*)

Enviar e 
validar nota 

ao Serviço de 
Graduação 

(Jupiter)

S

NFIM
(*) APROVEITAR?( O aluno decide se o estágio será utilizado como crédito para a disciplina SEP0622 ou não .


