
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, 

consultar o site da 

EESC:http://www.eesc.usp.br/portaleesc/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=51:servico-de-estagios-e-relacoes-institucionais&catid=34:servico-de-estagios-e-

relacoes-institucionais&Itemid=236; 

4) O orientador da empresa normalmente é indicado pela própria organização; 

5) Entregar a documentação completa no Serviço de estágio 

Etapas adicionais para o aluno interessado em aproveitar como Estágio Supervisionado 

(SEP0622) 

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

Supervisionado; 

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

preferência do SEP) e 

8) Preencher o formulário de disponível no site do Departamento  em: 

http://www.prod.eesc.usp.br/wp-content/uploads/2013/10/Formul%C3%A1rio-

matr%C3%ADcula-Est%C3%A1gio-Supervisionado.pdf; 

9) Entregar o formulário na Secretaria do Departamento para que a secretaria possa 

habilitá-lo no moodle; 

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

conversa com o orientador acadêmico (professor EESC). 

11) 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. 

12) Após postagem no moodle o aluno deverá entregar o comprovante de horas emitido 

pela empresa Junto à secretaria do SEP para que fique arquivado em seu processo  

(NOVA ETAPA – Mudança em janeiro de 2017) 

13) 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; 

14) Docente atribui a nota no Sistema Júpiter. 



15) A Secretaria do SEP irá validar a nota após verificação do recebimento do comprovante 

de horas. 

 

 


