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1. EMENTA

Execução do projeto do aluno em uma empresa ou indústria sob a orientação de um professor.
Execução do Relatório Técnico.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Propiciar a complementação do processo de ensino-aprendizagem. Possibilitar o desenvolvimento
de atividades práticas que contribuam para a formação profissional. Oportunizar o exercício da
competência  técnica  compromissada  com  a  realidade  dos  Campos  de  Estágio.  Desenvolver
espírito  de investigação  e  atitude científica  para  a  solução de problemas oriundos  da prática
profissional, mobilizando saberes adquiridos e construindo novos.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Execução do projeto do aluno em uma empresa ou indústria sob a orientação de um professor.
Com relação ao Relatório Técnico, é considerada, para o atual período letivo a apresentação do
delineamento  dos  objetivos,  da  caracterização  do  problema,  da  descrição  detalhada  da
metodologia matemática empregada e da construção da base de dados utilizada.  O Relatório
Técnico  é  um  documento  pré-formatado  e  disponibilizado  em
http://www.uel.br/cce/mat/empresarial/pages/estagio.php.

4. METODOLOGIA

4.1. PROCEDIMENTOS DE ENSINO

Durante as aulas  serão feitas exposições com recursos audiovisuais  e consultoria  quando ao
desenvolvimento do trabalho de estágio. Durante o período de atividades não presenciais as aulas
serão realizadas de forma síncrona e assíncrona. Sendo a forma síncrona utilizando a ferramenta
Google  Meet.  O  link  para  as  aulas  é:  https://meet.google.com/wan-ozkj-frg.  As  atividades
assíncronas serão realizadas por meio de atividades que deverão ser apresentadas ao docente.

4.2. ATIVIDADES DISCENTES

Os alunos deverão: 
 participar das aulas teóricas e práticas realizadas de forma síncrona; 
 realizar as atividades nas aulas síncronas e aquelas para as quais são orientados a fazer

nas aulas assíncronas; 
 participar e elaborar seminários;
 elaborar relatórios finais bimestrais; 



 providenciar o Termo de Compromisso e enviá-la ao responsável de acompanhamento do
Estágio do Curso de Matemática; 

 elaborar o Plano de Estágio quando estiver cursando a disciplina Projeto em Matemática
Empresaria;

 entregar o Relatório Parcial ao final da disciplina Estágio Supervisionado em Matemática
Empresarial I e entregar o Relatório Final ao final da disciplina Estágio Supervisionado em
Matemática Empresarial II;

 comunicar e justificar com antecedência, ao Supervisor Docente de Estágio e Orientador
de Campo, sua ausência em atividades programadas;

 manter em todas as atividades desenvolvidas durante o estágio, uma atitude ética conveni-
ente ao desempenho profissional.

5. CRONOGRAMA

A execução do projeto do aluno e a construção do Relatório Técnico serão realizados de acordo
com as demandas descritas nos projetos,  os quais  foram  subsidiados na disciplina  2MAT060
Projeto em Matemática Empresarial.

6. FORMAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação  consistirá  no monitoramento  da  evolução  do Relatório  Técnico.  Serão  realizadas
quatro avaliações (uma para cada bimestre) sobre o Relatório Técnico. A nota final será obtida via
média aritmética das quatro notas geradas.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PMI – Project Management Institute. PMBOK Guide – um guia para o conjunto de 
conhecimentos em Gerenciamento de Projetos; versão oficial em português. 4.ed. Philadelphia: 
PMI, 2008.

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

A  bibliografia  é  aquela  customizada  no  Relatório  Técnico  de  cada  projeto  desenvolvido  na
empresa parceira.
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