
BACHAREL EM 
ENGENHARIA AMBIENTAL 

E SANITÁRIA 

Quantos Estágios Supervisionados são para o curso?

Quantas horas por semana posso realizar de estágio?

Quais as possíveis áreas de atuação do estagiário?

Quem é responsável em orientar e supervisionar o estagiário?

Coordenador do curso  -  Profº  Aldori  Anjos
Contato -  prof .a ldori .anjos@unifacvest .edu.br 

São dois estágios na grade curr icular de 150 horas cada,  na 9ª  e 10ª
fases.
São real izados juntos na 10ª fase,  total izando as 300 horas.

Máximo de 06 horas por dia -  30 horas por semana.  
 

Área técnica prof iss ional ,  estudos,  seja na química,  f ís ica,
matemática,  e létr ica,  ambiental ,  c iv i l ,  mecânica e produção,
desenvolvendo f iscal ização,  acompanhamento,  execução,  períc ia e
projetos.  
O estagiár io atua desenvolvendo e/ou acompanhando um processo,
produto ou projeto.  Porém, quando o acadêmico encontra
dif iculdades em encontrar a Unidade Concedente,  a Unifacvest
disponibi l iza um estágio (revisão bibl iográf ica ou acompanhamento
de ensaios)  dentro da própria Unifacvest TECH
 

A or ientação é feita pelo coordenador do curso.  
A supervisão deve ser fe ita por prof iss ional  da área de Engenharias,
Técnico em edif icações (necessitando que o prof iss ional  tenha
registro no CREA) .  
 

mailto:prof.aldori.anjos@unifacvest.edu.br


Qual a metodologia de avaliação;

Relatório e Documentação Final

Ficha de Acompanhamento de estágio Supervis ionado;
Relatór io de Estágio.

A aval iação do supervisor da Unidade Concedente é através de
aspectos prof iss ionais :  planejamento,  conhecimento teórico e
técnico,  organização,  e desempenho; e aspectos humanos:
assiduidade,  pontual idade,  discipl ina,  cooperação,  responsabi l idade,
e sociabi l idade.
A aval iação do coordenador é sobre a entrega do relatór io de estágio
e a aval iação do supervisor ,  com a ver i f icação das at iv idades
real izadas e descr i tas no e o número de horas pretendidas.  E se o
mesmo at ingiu e/ou não o proposto.
 

Os Documentos Finais que devem ser entregues à Coordenação do
Curso são:

Sol ic i tar os arquivos de modelo v ia e-mai l  ao coordenador do Curso,
Profº  Aldori  Anjos -   prof .a ldori .anjos@unifacvest .edu.br 
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