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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

PROGRAMA DA DISCIPLINA

Iden�ficação da
Disciplina  Estágio Supervisionado 1: Laboratório, 7º Período        

Modalidade/Curso GEOGRAFIA – Bacharelado

Pré-Requisitos PESQUISA EM GEOGRAFIA

Responsável Prof. Dr. Paulo Henrique Pereira Pinto

Horários

Será registrado no SIGAA nos dias de Sexta-feira e Sábado.

No entanto, o estágio será realizado de acordo com a necessidade do
Laboratório e

disponibilidade  do estagiário.

 

Obje�vo geral

Proporcionar experiências prá�cas para habilitar o estagiário na futura atuação profissional como
bacharel em Geografia. Proporcionar ao estagiário, informações complementares de ordem
teórico-prá�ca, indispensáveis a sua profissão de Geógrafo; Capacitar o aluno com vistas a sua
integração com o mercado de trabalho; Propiciar o desenvolvimento no aluno de uma visão do
mercado de trabalho e sua interação com a sociedade e com o contexto sócio-polí�co-econômico
atual.

 

Ementa

Os Profissionais do Curso de Geografia – Bacharelado podem ser apresentados ao mercado de trabalho
sem qualquer experiência de suas possíveis a�vidades. Além disso, é per�nente que o aluno-estagiário
aprenda a estabelecer processos de relações humanas no trabalho, tanto com seus possíveis
subordinados, quanto com seus prováveis superiores. Dessa forma, a formação do aluno se
complementa com a a�vidade no mercado de trabalho real, em empresas públicas ou par�culares, que
lhe ofereçam oportunidade de estágio, corroborando com o ensino de melhor qualidade.                           
                                                                                                                                          

 

Conteúdo Programá�co

 ATIVIDADES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO Carga
horária
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1  Orientações e a�vidades teóricas e prá�cas: referentes ao estágio e de responsabilidade do
professor da disciplina. 20h

2  

Par�cipação nas a�vidades dos laboratórios: Estágio em forma de revezamento nos
laboratórios da UNIR.
 
A comprovação destas a�vidades será realizada com a ficha de frequência, devidamente
preenchida e assinada.

140h

3  
Relatório de estágio: além da ficha de frequência o estagiário deverá registrar todas as
a�vidades realizadas durante o desenvolvimento do estágio, deverão ser registradas em
relatório específico. O modelo consta no PPC do curso.

40h

  Total da carga horária 200h

 

Metodologia

                                   

A�vidades teóricas e prácitas relizadas em laboratório com supervisão direta e avaliação de
desempenho.

                                                                                                                                            

 

 

Critérios de Avaliação

As avaliações obje�vas serão dividas em duas unidades: U1 e U2.

U1: Será o desempenho nas a�vidades desenvolvidas durante o estágio. A nota será atribuída
pelo Supervisor de Estágio responsável pelo Laboratório em ficha de avaliação específica.

U2: Nota do Relatório de Estágio, que será emi�da pelo Prof. Coordenador de Estágio e
Responsável pela disciplina.

 

 

Referências

DECRETO Nº 87.497, DE 18 DE AGOSTO DE 1982

Instrução Norma�va nº 025/UNIR/PRAD, de 13 de setembro de 2017

LEI 11.788, DE SETEMBRO DE 2008.

Resolução n° 062/CONSAD, de 05 de maio de 2008.

Resolução n° 454/CONSEA, de 21 de setembro de 2016.

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE PEREIRA PINTO, Chefe de
Departamento, em 02/12/2019, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0290600 e
o código CRC F1E3A604.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 999055890.000138/2019-73 SEI nº 0290600


