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Disciplina: Estágio Supervisionado                                                            

Código da Disciplina: EPD 027 

Curso: Engenharia de Produção                                                                   

Faculdade responsável: Engenharia de Produção 

Programa em vigência a partir de: 2015/2 

Número de créditos:                Carga Horária total:  204                                    Horas/aulas  

 

EMENTA: 

Oferecer condições de treinamento no campo de atuação profissional, com aprimoramento e/ou 

complementação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, sob orientação de um docente e 

de um supervisor profissional da área correlata da empresa. 

 

OBJETIVOS GERAIS (Considerar habilidades e competências das Diretrizes Nacionais): 

Proporcionar ao aluno a possibilidade de vivenciar na práticas as atividades inerentes do 

engenheiro de produção. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Aprimorar hábitos e atitudes profissionais;  

Proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar habilidades desenvolvidas durante o curso; 

Inserir o aluno no contexto do mercado de trabalho para conhecimento da realidade; 

 Possibilitar o confronto entre o conhecimento teórico e a prática adotada;  

Proporcionar ao aluno a oportunidade de solucionar problemas técnicos reais, sob a orientação de 

um supervisor;  

Proporcionar segurança ao aluno no início de suas atividades profissionais, dando-lhe 

oportunidade de executar tarefas relacionadas às suas áreas de interesse e de domínio adquirido;  

Estimular o desenvolvimento do espírito científico, através do aperfeiçoamento profissional;  

Agregar valores junto ao processo de avaliação institucional, a partir do resultado do desempenho 

do aluno no mercado de trabalho. 

 

CONTEÚDO (Tópicos): 

Realização de 204 horas de atividade em empresa relacionadas as atribuições do engenheiro 

de produção 

 



ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- Levantamento do conhecimento prévio dos estudantes. 

- Exposição oral / dialogada. 

- Discussões, debates e questionamentos com leituras de artigos. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Acompanhamento por professor orientador 

Avaliação de relatórios entregues pelo aluno 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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Aprovado pelo Conselho da Faculdade em: _______/_______/_______ . 
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