PEA 3600 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO (ENERGIA E AUTOMAÇÃO)
Professor Responsável: Wilson Komatsu
Telefone de contato: 3091-5483
wilsonk@usp.br
PROCEDIMENTO RELATIVO A MATÉRIA
Deverão ser entregues um plano de trabalho e dois relatórios, através da avaliação destes 3
produtos será atribuída a nota final do curso. Os relatórios e o plano de trabalho devem ser
de autoria dos estagiários.
Todos os trabalhos deverão ser acompanhados de um parecer fornecido pelo orientador
no estágio, sem o qual não serão aceitos. Os pareceres devem ser fornecidos em papel
timbrado da empresa onde é realizado o estágio.
PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
PLANO DE TRABALHO
RELATÓRIO INTERMEDIÁRIO
RELATÓRIO FINAL

30 de Agosto de 2018
30 de Outubro de 2018
30 de Novembro de 2018

Caso o orientador esteja impedido de liberar os relatórios no prazo estabelecido, deve-se
entregar uma versão preliminar. Posteriormente, deverão ser entregues o parecer e a versão
final.

O RELATÓRIO FINAL DEVERÁ SER ENTREGUE OBRIGATORIAMENTE
ATÉ A DATA FIXADA, POIS EXISTEM POUCOS DIAS DISPONÍVEIS PARA
A ENTREGA DAS NOTAS FINAIS À SECRETARIA DA ESCOLA.

LOCAL DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS DA ÊNFASE ENERGIA E
AUTOMAÇÃO
Os relatórios deverão ser entregues na Secretaria do PEA, no horário das 8:30 às 16:30hs.
ATENDIMENTO
Eventuais dúvidas serão esclarecidas com o Professor Responsável, na sala A2-10.
CONTEÚDO DOS PRODUTOS
O Plano de Trabalho e os Relatórios deverão ser produzidos em papel timbrado da
empresa onde está sendo realizado o estágio, e deverão conter, pelo menos, os seguintes
tópicos:
PLANO DE TRABALHO
- objetivo do estágio no período considerado;

- resultado(s) que se pretende alcançar;
- descrição das principais atividades (sucinta, porém clara);
O plano de trabalho deve ser acompanhado com o “de acordo” do orientador.

RELATÓRIO INTERMEDIÁRIO
Deverá conter o andamento do estágio, descrevendo:
- avaliação do estado atual, em relação ao plano de trabalho, justificando divergências;
- descrição das atividades realizadas e dos resultados obtidos até o momento.
O relatório intermediário deve ser acompanhado do parecer do orientador.

RELATÓRIO FINAL
Deverá conter os resultados finais do estágio, descrevendo:
- avaliação do estágio realizado, considerando o plano de trabalho inicial, o relatório
intermediário e os resultados obtidos, justificando divergências em relação ao
planejamento inicial;
- descrição das atividades realizadas e dos resultados obtidos;
- comentários sobre o estágio realizado.
O parecer final do orientador deve acompanhar o relatório, descrevendo os objetivos
alcançados com o estágio, o desempenho do estagiário, e eventuais observações
adicionais.

São Paulo, 26 de julho de 2018.

Prof. Dr. Wilson Komatsu

