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PROCEDIMENTO PARA ORIENTAÇÃO DOS ALUNOS E DOCENTES QUANTO AO 

ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

Este procedimento orienta o acompanhamento do estágio 

curricular obrigatório do curso de graduação em Engenharia de 

Transportes do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais   

1. OBJETIVOS 

Os objetivos deste procedimento são: 

• Fornecer ao aluno matriculado na disciplina Estágio Curricular Supervisionado as 

orientações pedagógicas sobre a atividade de estágio curricular obrigatório que estão 

previstas no projeto pedagógico do Curso de Engenharia de Transportes. 

• Subsidiar o aluno – estagiário – na elaboração do seu Relatório de Atividades do Estágio 

Curricular Obrigatório. 

 

2. PROCEDIMENTOS 

Assim que formalizado o termo de compromisso entre o CEFET-MG e a empresa concedente, o aluno 

matriculado na disciplina Estágio Curricular Supervisionado deverá procurar o Coordenador de 

Estágios Departamento de Engenharia de Transportes para realização de uma primeira reunião 

denominada Primeira Reunião de Acompanhamento de Estágio (1ª RAE). Esta reunião possui 

calendário fixo, previamente determinado pelo coordenador de estágios.  

Na 1ª RAE, o coordenador preencherá parcialmente o FORM_005, com informações necessárias para 

acompanhamento das atividades e avaliação do relatório final do estágio curricular obrigatório e da 

apresentação em seminário. Ele fará ainda a definição do respectivo professore orientador em função 

da área de conhecimento das atividades a serem desenvolvidas no estágio.  

Ao longo do processo de elaboração do relatório, o aluno e seu professor orientador devem se reunir 

para orientações e discussões acerca do cumprimento do plano de trabalho e da estrutura, forma e 

conteúdo do relatório.  

Ao final do semestre letivo, o aluno participará do seminário agendado também pelo coordenador de 

estágio para apresentação de seu relatório, denominada Segunda Reunião de Acompanhamento de 

Estágio (2ª RAE).  

Nesta reunião, o aluno será avaliado quanto ao relatório, à apresentação e fará uma avaliação das 

condições de estágio e promoção de aprendizagem na empresa onde estagiou.  
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3. RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

O relatório de estágio curricular obrigatório tem como objetivo promover uma sistematização do 

conhecimento adquirido sobre elementos gerenciais da empresa, assim como de consolidar um relato 

sobre as atividades desenvolvidas ao longo do estágio.  

Nas seções a seguir são apresentadas as propostas de estrutura do relatório de estágio curricular 

obrigatório.  

3.1 Visão Sistêmica da Empresa 

3.1.1 Caracterização da empresa 

▪ Classificação da empresa segundo o setor da economia e o ramo de negócio. 

▪ Localização física da empresa e/ou da unidade da empresa onde é realizado o estágio. 

▪ Identificar quais são os fornecedores e clientes da empresa. 

▪ Indicar os concorrentes da empresa e fazer uma análise da influência dessa concorrência na 

própria empresa. 

▪ Identificar a fatia de mercado que a empresa atende – Market share. 

▪ Identificar quais são as metas de sustentabilidade e os programas de responsabilidade social que 

a empresa está inserida. 

3.1.2 Estrutura organizacional 

▪ Conhecer e apresentar o organograma geral da empresa, identificando as unidades funcionais, a 

hierarquia e as relações de comunicação existentes entre esses – identificação dos recursos. 

3.1.3 Fluxogramas 

O estagiário deverá apresentar e explicar dois fluxogramas (diagrama de blocos): 

▪ Macro Fluxograma – fluxograma dos processos da empresa (por exemplo: vendas, projetos, 

fabricação, etc.). 

▪ Fluxograma detalhado – fluxograma onde se possa identificar a área de realização do estágio e 

suas interfaces. 

 

3.2 Atividades desenvolvidas 

O estagiário deverá assumir as atividades que lhe são atribuídas, de forma responsável e com postura 

crítica. Cabe salientar que o estágio é uma oportunidade para aplicação de conhecimentos técnico- 

teóricos adquiridos na escola que estarão presentes nos processos tecnológicos das atividades da 

empresa. 

O estagiário deverá relatar de forma detalhada todas as atividades das quais participou durante o 

período que realizou o estágio - 250 horas.  

3.3 Críticas, sugestões e reflexões 

O estagiário deve correlacionar o conteúdo teórico-prático do curso de graduação em Engenharia de 

Transportes com o desenvolvimento das atividades propostas no estágio, explicando como o 
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conhecimento apreendido na instituição de ensino contribuiu para que as ações práticas junto à 

empresa concedente fossem mais efetivas. O estagiário deverá fazer uma análise crítica das atividades 

que desempenhou no estágio. Essa análise deverá ser feita sob a ótica das tecnologias empregadas, 

considerando o conhecimento apreendido no curso de graduação e em outras fontes de pesquisa. É 

interessante que o aluno identifique pontos de possíveis melhorias e pontos de excelência no 

processo.  

De forma adicional, o estagiário deverá relatar como o estágio influenciou na visão da profissão.  

3.4 Conclusão 

O estagiário deverá fazer uma conclusão sobre a atividade como um todo – aspectos acadêmicos 

curriculares. 

3.5 Referências Bibliográficas 

Apresentar as referências necessárias para a correta apresentação dos tópicos anteriores. Esta seção 

não é obrigatória. Exemplos: normas, websites, manuais, livros e artigos científicos. Para saber como 

fazer citações e lista de referências, acesse o site do DET na área de Estágio Curricular.  

4. APRESENTAÇÃO 

No momento da apresentação do relatório final no seminário, cada aluno terá 15 (quinze) minutos 

para expor o conteúdo do seu relatório final, visando apresentar, em especial, sua visão crítica do 

estágio e o quanto este processo contribuiu para sua formação profissional.    

5. AVALIAÇÃO 

O aluno matriculado na disciplina Estágio Curricular Supervisionado será avaliado nos seguintes itens, 

a saber: (i) relatório de estágio; (ii) apresentação; e (iii) avaliação da empresa.  

Os critérios considerados para esta avaliação e os respectivos pesos atribuídos a cada item de avaliação 

são apresentados no formulário FORM_005, que se refere ao acompanhamento das atividades e 

avaliações do estágio curricular obrigatório. Serão necessários pelo menos 60 (sessenta) pontos para 

a aprovação na disciplina, conforme normas acadêmicas do CEFET-MG.  

6. DOCUMENTOS ANEXOS 

O documento PRO_003_ANEXO é disponibilizado como estrutura de formatação para o relatório final 

de estágio obrigatório curricular do DET.  
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