
BACHAREL EM
ARQUITETURA E URBANISMO

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?

Coordenadora do curso  -  Profª  Tais Trevisan
Contato prof . ta is . trevisan@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.  
 

Escr i tór ios de Arquitetura e Urbanismo, Escr i tór ios de Engenharia
Civ i l ,  construtoras,  Prefeituras,  e lo jas de i luminação,  revest imentos,
e af ins (desde que tenha a supervisor de um prof iss ional  da
Arquitetura ou Engenharia) ;  
 

A or ientação é feita pelo Profº  Henrique Bittencourt e pela
coordenadora do curso.  
A supervisão no local  onde o aluno(a)  está real izando o estágio deve
ser fe ita pelo prof iss ional  da área de Arquitetura e Urbanismo,
Engenharias ou Técnico em Edif icações (necessitando que o
prof iss ional  tenha registro no Cau ou CREA) .  

mailto:prof.tais.trevisan@unifacvest.edu.br


 Qual a metodologia de avaliação?

Relatório e Documentação Final

Ficha de Acompanhamento e Presença do  Estágio
Supervis ionado;
 Relatório de Estágio.

Aval iação do supervisor através de aspectos prof iss ionais :
planejamento,  conhecimento,  cr iat iv idade/inic iat iva,  e desempenho; e
aspectos humanos:  assiduidade,  pontual idade,  discipl ina,
cooperação,  responsabi l idade,  e sociabi l idade.  
A aval iação do orientador é sobre a entrega do relatór io de estágio e
a aval iação 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,
Profª  Tais Trevisan prof . ta is . trevisan@unifacvest .edu.br 
 


