Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
PLANO DE ESTÁGIO
Aluno:
Telefone :

No USP

Curso

Email:
Jornada de estágio: _____ horas/semana
Período do Estágio De:....../....../...... a ....../....../......
Empresa:
CNPJ :
Contato no Dep. de Recursos Humanos :
Tel/ramal :

Ramo de atividade:
E-mail

De acordo com o capitulo IV, artigo 10, da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008: A Jornada de atividade em
estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu
representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares. Para
jornadas de estágio o aluno deverá observar o total de 48 créditos, somados aula + estágio, ultrapassando este total
o aluno deverá requerer autorização especial à Comissão de Graduação da EPUSP. Da mesma forma, a empresa
deverá solicitar ao estagiário, todo início de semestre letivo, o Atestado de Matricula no qual conste o horário de
aulas para planejamento da prática de estágio, conforme determina a Lei.
CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES
Assinale abaixo as três principais atividades que o estagiário desempenhará
Supervisão, coordenação e orientação técnica

Execução de obra e serviço técnico

Estudo, planejamento, projeto e especificação

Fiscalização de obra e serviço técnico

Estudo de viabilidade técnico-econômica

Produção técnica e especializada

Assistência, assessoria e consultoria

Condução de trabalho técnico

Direção de obra e serviço técnico

Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou
manutenção
Execução de instalação, montagem e reparo

Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer
técnico
Desempenho de cargo e função técnica

Operação e manutenção de equipamento e instalação

Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação

Execução de desenho técnico

Elaboração de orçamento

Nenhuma das anteriores, mas dentro da área de Engenharia

Padronização, mensuração e controle de qualidade

Atividades fora da área de Engenharia

Descrição das principais atividades a serem realizadas pelo estagiário

Supervisores do Estagiário
Professor Orientador (Escola)

Coordenador Interno (Empresa)

Data
Assinatura e carimbo:

Tel:
E-mail
Assinatura e carimbo

Carimbo da empresa

