
 

 
 

Ficha 2 
Retomada das atividades conforme resoluções 22/21 e 23/21-CEPE 

 
 

Disciplina: Estágio Supervisionado Código: CQ043 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: ERE 

CH Total: 270h 

CH semanal: 

18h 

Padrão 

(PD): 0 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 270 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

O estágio deve possibilitar ao aluno a execução de ações próprias ou típicas do profissional da Química, 
numa etapa de aplicação de conhecimento e de aperfeiçoamento de habilidades, que conduzirão a uma 
atuação profissional mais crítica. 
 

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial  
Devido à pandemia de COVID-19 e suspensão das atividades presenciais na UFPR, a disciplina será 
ofertada de acordo com as Resoluções 22/21 e 23/21-CEPE da UFPR 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

- Apresentação do plano de atividades de estágio conforme modelo disponível na home-page da 
Coordenação do Curso de Química. Após deferimento da solicitação de estágio apresentar Termo de 
Compromisso de Estágio 

- Apresentação de relatório de atividades ao professor orientador quinzenalmente juntamente com a ficha 
de avaliação preenchida pelo Supervisor de campo.  

OBJETIVO GERAL 
 
O estágio deve possibilitar ao aluno a execução de ações próprias ou típicas do profissional da Química, 
numa etapa de aplicação de conhecimento e de aperfeiçoamento de habilidades, que conduzirão a uma 
atuação profissional mais crítica. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
O estágio deve possibilitar ao aluno a execução de ações próprias ou típicas do profissional da Química, 
numa etapa de aplicação de conhecimento e de aperfeiçoamento de habilidades, que conduzirão a uma 
atuação profissional mais crítica. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
- O estágio deverá ser integralizado entre 03/05/2021 e 13/08/2021. 

- O aluno deverá efetuar sua matrícula em CQ043 dentro dos prazos legais. 

- O aluno deverá apresentar à COE o plano de atividades de estágio conforme modelo disponível na home-
page da Coordenação do Curso de Química 
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- Após deferimento da solicitação de estágio apresentar Termo de Compromisso de Estágio 

- Apresentação de relatório de atividades ao professor orientador quinzenalmente juntamente com a ficha 
de avaliação preenchida pelo Supervisor de campo.  

a) sistema de comunicação:  Todo o acompanhamento por parte do professor orientador / estagiário / 
unidade concedente será realizado por e-mail e, se necessário, telefone. 

b) modelo de tutoria:  A disciplina CQ043 refere-se ao estágio obrigatório do Bacharelado em Química na 
modalidade indireta de orientação. Os docentes da disciplina (professores orientadores) acompanham os 
alunos através da apresentação de relatórios e fichas de avaliação do Supervisor. 
 
c) material didático para as atividades de ensino: não se aplica 
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina:  
É de responsabilidade dos discentes ter as condições para acesso remoto (email). 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: 
desnecessário 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. O controle de frequência será através das fichas 
de avaliação preenchidas pelos Supervisores assim como pelos relatórios apresentados. 
 
g) indicação do número de vagas:  15 vagas 
 
h) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas:  O contato entre o estagiário e o 
professor orientador será realizado sempre que necessário e de forma individualizada através de e-mail 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação da disciplina será composta da média aritmética de duas notas:  
- nota com base na ficha de avaliação do Supervisor 
- nota do orientador com base na qualidade do relatório, assiduidade na apresentação dos relatórios 
quinzenais e cumprimento do plano de atividades 
Em seguida a média será multiplicada pela porcentagem de carga horária cumprida de estágio (entre 75% 
e 100%). Será considerado aprovado se a média for maior ou igual à 50 e frequência mínima de 203h (75%) 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Não se aplica. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
Não se aplica 

Professores da Disciplina:  
Lauro Camargo Dias Júnior 
Liliana Micaroni 
Regina Maria Queiroz de Mello 
Maria Aparecida Ferreira César Oliveira 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): 
Todos os contatos devem ser centralizados em:  laurocdj@gmail.com (99968-3743) 
 
Assinatura: __via eletrônica________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  
Marco Tadeu Grassi 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 

 


