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PLANO DE CURSO 

1) IDENTIFICAÇÃO 

Curso: GEOGRAFIA – Bacharelado 

Unidade Curricular Estágio Supervisionado 1: Laboratório 

CÓDIGO: GEO31087 Período Letivo: 2019/1 

Período letivo: 7º Período C. H. : 200h 

Pré-requisitos GEO31082 Créditos  200 

Docente: Prof. Dr. Paulo H. P. Pinto   

2) EMENTA 

 
Os Profissionais do Curso de Geografia – Bacharelado podem ser apresentados ao 
mercado de trabalho sem qualquer experiência de suas possíveis atividades. Além 
disso, é pertinente 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 atividade no mercado de 
trabalho real, em empresas públicas ou particulares, que lhe ofereçam oportunidade 
de estágio, corroborando com o ensino de melhor qualidade. 
 

3) OBJETIVOS 

 
Proporcionar experiências práticas para habilitar o estagiário na futura atuação 
profissional como bacharel em Geografia. Proporcionar ao estagiário, informações 
complementares de ordem teórico-prática, 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-político-econômico atual. 
 

4) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 ATIVIDADES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
CARGA 

HORÁRIA 

1  
Observação dos laboratórios: realizada por meio de visitas aos 
laboratórios vinculados ao curso de geografia e preencher uma 
ficha de observação para cada um deles, com valor de 4h cada.  

24h 

2  
Orientações e atividades teóricas e práticas: são referentes ao 
estágio e de responsabilidade do professor da disciplina. 16h 

3  

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

120h 
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4  
Relatório de estágio: além da ficha de frequência o estagiário 
deverá registrar todas as atividades realizadas em relatório 
específico. O modelo consta no PPC do curso. 

40h 

  Total da carga horária 200h 
 

5) RECURSOS 

Quadro branco; data-show; globo terrestre; mapas; cartas de isoietas e isóbaras. 
 
 

6) REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 

DECRETO Nº 87.497, DE 18 DE AGOSTO DE 1982 

Instrução Normativa 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. 

 

 


