PTR2570 – PTR2571: Estágio Supervisionado em Engenharia de Transportes
(1o Semestre de 2019)
Subáreas do Departamento:
- Informações Espaciais
- Infraestrutura de Transportes
- Planejamento e Operação de Transportes
O estágio pode já ter sido realizado, estar sendo realizado ou, ainda, para os alunos que desejam
estagiar na área e não tenham estágio, mas estão em vias de assinar o contrato.
Exige-se um mínimo de NOVENTA HORAS de estágio por disciplina. A comprovação deste
período deve ser fornecida por quem ofereceu o estágio, podendo ser o chefe ou responsável
imediato do estagiário. A comprovação deve ser feita como um atestado, em uma página com
timbre da empresa, onde conste o nome do aluno, o nome da empresa ou órgão ou instituição em
que estagiou e o período de estágio (incluindo carga horária) até então realizado.
O aluno deverá entregar (1) um relatório do estágio por disciplina contendo obrigatoriamente:
• Resumo: cerca de 150 a 300 palavras, contendo resumidamente o projeto/pesquisa realizada
• Introdução: deve ser bem elaborada, mostrando a ideia central do trabalho, sua importância, em
que contexto social/econômico/técnico/político situa-se (cerca de 1 a 2 páginas).
• Metodologia: deve conter e descrever a metodologia para o desenvolvimento do trabalho,
ferramentas utilizadas, métodos, etc (cerca de 3 a 5 páginas).
• Resultados Obtidos: descrever resultados obtidos até o momento e analisá-los criticamente (o
número de páginas que forem necessárias – por exemplo 3 a 5 páginas podem ser suficientes).
• Conclusões: devem ser destacadas as principais conclusões de maneira sucinta (1 página).
• Opinião pessoal sobre o estagiário:
1. Foi importante ter feito o estágio?
2. Procurará trabalhar na área?
3. O que faltou de conhecimento que você acha que a POLI poderia ter ensinado?
4. Que disciplinas cursadas foram mais utilizadas para resolver os problemas colocados?
Os alunos que não iniciaram ainda estágio na área, devem procurar um dos professores
responsáveis para que auxiliem na busca destas oportunidades. Os estágios deverão ser
regulamentados pela Escola Politécnica.

Atenção aos procedimentos e datas importantes:
•

•

Baixar do site da disciplina o formulário e preenche-lo com as informações do estágio. O
formulário preenchido e assinado deve ser anexado a uma cópia do contrato de estágio
devidamente assinado pela empresa contratante e pela Escola Politécnica dever ser
escaneado e carregado no site da disciplina até o final do dia 12/04/2019. Este controle é
necessário para avaliarmos o volume de alunos em estágio para que possamos ter uma ideia
de quantos relatórios cada professor do PTR terá que avaliar. Além disso, teremos um
controle de quem está estagiando, o local e área;
ENTREGA DO RELATÓRIO E CARTA COMPROBATÓRIA DO ESTÁGIO: deverá ser
feita impreterivelmente até o final do dia 19/06/2019, exclusivamente no site da disciplina.
Dar preferência ao formato PDF ou DOCx.

Observação Importante: Endereços para ter acesso ao site das disciplinas:
PTR2570: https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=68515
PTR2571: https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=68516

Para ter acesso ao material é necessário ter número USP ativo e estar matriculado no sistema Júpiter
na respectiva disciplina. Com isso o aluno terá acesso ao site da disciplina em que está matriculado
(https://edisciplinas.usp.br/).

