
BACHAREL EM 
ENGANHARIA QUÍMICA

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?

Coordenadores do curso
Profº  Darlan Nardi  
Contato -  prof .darlan.nardi@unifacvest .edu.br 

Profº  Victor Erpen Broering
Contato -  prof .darlan.nardi@unifacvest .edu.br 

São dois estágios na grade curr icular de 150 horas cada.  
São feitos de uma só vez na 10ª fase,  total izando 300 horas

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

 Engenheiro Químico pode atuar em diversos segmentos,  nos quais
destacam-se no setor industr ia l  (processos,  melhorias,  gestão da
qual idade) ,  s istemas de tratamento de água e dentre outros.
Quando o acadêmico encontra di f 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.
 

Quando é real izado na indústr ia é designado um supervisor da
própria Indústr ia para acompanhar as at iv idades do estagiár io (a) .
O coordenador do curso or ienta e corr ige as at iv idades escr i tas ,
acompanha o desenvolv imento do aluno e or ienta quando surgem
dúvidas.
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 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.
O método de aval iação é o relatór io de estágio e o parecer do
supervisor.
 

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  à coordenadora do Curso,
Profº  Darlan Nardi  -  prof .darlan.nardi@unifacvest .edu.br e Profº
Victor Erpen Broering 
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