BACHAREL EM
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Coordenador do curso - Profº Marcio José Sembay
Contato prof.marcio.sembay@unifacvest.edu.br
Coordenador de Estágio Curricular Obrigatório - Profº Henrique
Vicente Bitencourt
Contato prof.henrique.bitencourt@unifacvest.edu.br
Quantos Estágios Supervisionados são para o curso?
São dois estágios na grade curricular.
Ambos com a carga horária de 180 horas.
O Estágios Supervisionado 1 deve ser cursado na 7ª fase.
O Estágios Supervisionado 2 deve ser cursado na 8ª fase.
Como preencher o Plano de Estágio?
Pesquisa bibliográfica e orientação: 36 horas,
Observação dentro da empresa: 30 horas,
Estágio/atuação prática: 94 horas,
Elaboração de relatório: 20 horas.
Quantas horas por semana posso realizar de estágio?
É permitido realizar 02 horas por dia (10 horas por semana) de
estágio na Instituição concedente.
Quais as possíveis áreas de atuação do estagiário?
Os Estágios podem ser realizados em empresas utilizam sistemas
onde o aluno pode estar operando.

Áreas Válidas para Realização do Estágio:
Desenvolvimento de soluções (Software para diversas áreas) Empresas de desenvolvimento de software;
Desenvolvimento de soluções (Infra-estrutura de rede);
Telecomunicações;
Algoritmos
Linguagens de Programação
Redes de computadores
Internet/Intranet
Automação e Controle
Robótica
Engenharia de Software
Inteligência Artificial
Simulação
Banco de Dados
Informática na Educação
Informática na Saúde
Compiladores
Interface Homem/Máquina
Ergonomia
Multimídia/Hipermídia
Sistemas de Informação
Matemática Computacional
Sistemas Operacionais
Computação Gráfica
Quem é responsável em orientar e supervisionar o estagiário?
A orientação é feita pelo Profº Henrique Bittencourt e pela
coordenadora do curso.
A supervisão no local onde o aluno(a) está realizando o estágio deve
ser feita pelo profissional da área que atua na Unidade Concedente.

Qual a metodologia de avaliação?
Avaliação do supervisor da Unidade Concedente é através de
aspectos profissionais: planejamento, conhecimento, organização, e
desempenho; e aspectos humanos: assiduidade, pontualidade,
disciplina, cooperação, responsabilidade, e sociabilidade.
A avaliação do orientador é sobre a entrega do relatório de estágio e
a avaliação do supervisor;
Relatório e Documentação Final
Solicitar via e-mail ao setor de estágio o modelo de relatórios e
documentos finais - estagio.obrigatorio@unifacvest.edu.br
As orientações cabem ao Coordenador de Estágio, Profº Henrique
Vicente Bitencourt.

