Univeersidade Federral do Rio
R de Janeiro
Escolla Politéécnica
Cursoo de Engenharria
Plano dee Estágio e de Estu
udos em Ambiente
A
Interno d
da UFRJ
Data: ____/____/_____
Nomee: ______________________________
____________ DRE:____
___________
____ CR doo último perríodo:____
E-mail: ______________________________
_______
Nomee do Professoor Orientad
dor de Estág
gio:___________________
__________
______________________
_________
Tipo do
d Estágio: ____ Obriggatório

____ Não O
Obrigatório

Carga
a horária doo Estágio: ____
_
horas seemanais (nãoo podendo ex
xceder o limite de 6 horass diárias)
Semestre: ____ 1º

Semestre:: ____ 2º

Ano
o: ________
_________

Plan
no de Estágio
Dad
dos da Emp
presa
Unidade Conceedente:
End
dereço:
CN
NPJ:
Telefone:
Nome do Respoonsável pelo Projeto:
Carrgo/Função:
Forrmação profiissional:
Reg
gistro profisssional ou cóppia digitalizaada do diplooma de gradu
uação/pós-graaduação, parra o caso de não ser proffessor
da UFRJ:
U
Desscrição das aatividades doo projeto na área
á de engennharia:

Daados do Está
ágio
Desscrição das aatividades a serem
s
desenv
volvidas pelo aluno:

Escola Politécnica
P
da UF
FRJ
Prédio do
d Centro de Tecnnologia
Cidade Universitária –Ilhha do fundão –Rio de Janeiro
5 21 2562 7064
Tel.: + 55

1

Instrumentos, programas e/ou máquinas a serem utilizados pelo aluno:

Descrição da contribuição do estágio para a formação do aluno:

Justificativa da unidade concedente para a necessidade de contratação acima de 20 horas semanais (caso se aplique):

Plano de Estudos
Listar as disciplinas sendo cursadas no período atual ou quando o período iniciar (Período 1)
Código

Período 1
Nome da Disciplina

Créditos

Total de Créditos

Escola Politécnica da UFRJ
Prédio do Centro de Tecnologia
Cidade Universitária –Ilha do fundão –Rio de Janeiro
Tel.: + 55 21 2562 7064
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Descreva os horários das disciplinas sendo cursando no período atual e os horários de estágio (Período 1)
Grade horária do período 1 (incluir disciplinas e estágio)
Horário

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Listar as disciplinas (previsão) que irá cursar no próximo período (Período 2)
Código

Período 2
Nome da Disciplina

Créditos

Total de Créditos

Escola Politécnica da UFRJ
Prédio do Centro de Tecnologia
Cidade Universitária –Ilha do fundão –Rio de Janeiro
Tel.: + 55 21 2562 7064
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Listar as disciplinas (previsão) que irá cursar no período seguinte (Período 3)
Período 3
Nome da Disciplina

Código

Créditos

Total de Créditos
Justificativa para realizar estágio faltando disciplina do conteúdo básico (caso necessário):

Observações:

Declaração de Responsabilidade:
Ao assinar este plano de estágio e de estudos, o responsável pelo aluno na unidade concedente se compromete a
observar o desempenho acadêmico do aluno, prestando-lhe orientação sempre que for necessário.
Ao assinar este plano de estágio e de estudos, o aluno assume o compromisso de completar o Ciclo Básico e declara
estar ciente de que em caso contrário não terá o seu termo aditivo ou outro contrato assinado, conforme o Art. 16° da
resolução n° 01/2021 da Congregação da Escola Politécnica.

Assinaturas

____________________________
Aluno

____________________________
Supervisor de Estágio

____________________________
Professor Orientador de Estágio

____________________________
Membro da CEC
Nome:_____________________________
Escola Politécnica da UFRJ
Prédio do Centro de Tecnologia
Cidade Universitária –Ilha do fundão –Rio de Janeiro
Tel.: + 55 21 2562 7064
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