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PLANO DE ENSINO 
 

Informações Constantes da Ficha Modelo 1 (Resolução 30/90 – CEPE – Parte fixa) 

 Disciplina:  Estágio Supervisionado  Código: TI164 

 Natureza: Obrigatória  ( X ) Semestral ( ) Anual  Obs. 

 Módulo: VI  Período letivo (recomendado): 6º semestre 

 Pré-requisito:  TI147 + TI142  Co-requisito: Não há  Carga Horária:  
( ) Presencial 
( ) Totalmente EaD  
( )___*C.H. EaD 
 (X) Ensino Remoto Emergencial 

CH Total: 240 
CH Semanal: 16 

Padrão (PD):00 Laboratório (LB): 00 Campo(CP):00 Estágio(ES):00 Orientada(OR): 00 Prática 
Específica(PE):00 

Estágio de 
Formação(EFP):240 

Extensão(EXT):00 Prática como 
componente 
curricular(PCC):00 

    

Ementa (Unidade Didática) 
 

Aplicação dos conhecimentos teóricos e o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidades e atividades 
indispensáveis ao desempenho profissional; Aprimoramento dos conceitos, práticas e metodologia de 
desenvolvimento de Sistemas.  

 

Informações Constantes da Ficha Modelo 2 (Resolução 30/90 – CEPE) 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 
 
Não se aplica. 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Aplicação dos conhecimentos teóricos e o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidades e atividades 
indispensáveis ao desempenho profissional. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Aplicação dos conhecimentos teóricos e o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidades e atividades 
indispensáveis ao desempenho profissional; Aprimoramento dos conceitos, práticas e metodologia de 
desenvolvimento de Sistemas. 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
 
Orientação indireta, de forma remota, de um professor ou professora do colegiado escolhido ou escolhida pelo ou 

pela estudante. 

Sobre o envio da documentação: 

Considerando a Portaria Nº 754/REITORIA, de 19 de março de 2020, que determinou “a adoção obrigatória do 

regime de trabalho remoto para todos os servidores técnicos administrativos e docentes e estagiários em todas as 

unidades da UFPR a partir do dia 20 de março de 2020” (SEI_UFPR-2585569); 

Considerando o Memorando-Circular nº 1/2020/UFPR/R/PROGRAD, que expediu “orientações sobre os Estágios 

durante o período de suspensão do calendário acadêmico, por imposição das restrições decorrentes da pandemia 

de Coronavírus (COVID 19)”; 

A PROGRAD/COAFE/UEST dirige-se às Coordenações de Curso de Graduação para transmitir as seguintes 

instruções sobre os procedimentos para a tramitação dos Termos de Compromisso de Estágio enquanto estiverem 



em vigor as medidas supracitadas: 

1) O aluno encaminhará para a Coordenação do Curso, via secretaria online, o contrato assinado pelo Estudante, 

pela Concedente e agente de integração (se for o caso), no formato PDF. 

2) A Coordenação do Curso abrirá processo SEI e encaminhará para que a COE e o Professor Orientador possam 

emitir o parecer por meio de Despacho. Sugere-se um despacho simples: “A COE do Curso xxxxxx manifesta-se 

favorável à realização do Estágio [obrigatório ou não obrgatório] do estudante xxxxxxxxx.” “Como professor 

orientador de estágio do Curso xxxxxx sou favorável à realização do Estágio [obrigatório ou não obrigatório] do 

estudante xxxxxxxxx.” 

3) A COE enviará o processo para a Coordenação do Curso que emitirá um novo Despacho. “A Coordenação do 

Curso xxxxxx manifesta-se favorável à realização do Estágio [obrigatório ou não obrigatório] do estudante 

xxxxxxxxx.” 

4) A Coordenação do Curso encaminhará o processo para UFPR/R/PROGRAD/COAFE/UEST. 

5) Após as assinaturas a COAFE (Unidade de Estágios) encaminhará o processo para a Coordenação do Curso. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Metodologia de Avaliação: Após a designação do Professor Orientador, o aluno deverá elaborar um Plano de 
Estágio que será avalizado pelo supervisor e orientador. Para o efetivo acompanhamento das atividades propostas 
no Plano de Estágio, o aluno deverá elaborar um Diário Descritivo de Tarefas, no qual o aluno registrará os 
aspectos mais importantes de suas atividades. Ficará a cargo do professor orientador do estágio o 
acompanhamento, controle de frequência e orientação na redação do Plano de Estágio, Diário Descritivo de 
Tarefas e Relatório Final do Estágio. Ao término do estágio, o aluno deverá apresentar um relatório final de suas 
atividades que deverá ser elabordoa com base no Plano de Estágio e Diário Descritivo de Tarefas, a ser apreciado 
pelo Orientador e Supervisor do Estágio, ficando o Professor Orientador responsável pela avaliação final de cada 
turma de estágio. Toda a tramitação dos documentos deverá ser realizada de forma digital, seguindo 
determinações descritas em PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS. 
 
 
Referências Bibliográficas (básica): 

Não se aplica. 
 
Bibliografia Complementar 

Não se aplica. 
 
 
 
Professor Responsável 
Alexander Robert Kutzke 
 

Caracterização da Disciplina (orientação abaixo) (Art 9o da Res. 30/90-CEPE) (Res. 59/2020-CEPE) 
Padrão ()      Laboratório ()     Campo ( )      Estágio ( )     Orientada ( )  (✔)Ensino Emergencial Remoto  

 
No caso de mais de um tipo, informe a CH estimada 

CH Padrão ()     CH Laboratório ()     CH Campo ( )     CH Estágio (240)     CH Orientada ()  

Data elaboração do plano: 29/07/2020 
 

Data de aprovação no Colegiado de Curso 29/07/2020 
 
 

Prof. João Eugênio Marinowski 
Coordenador do Curso 

 


