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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

SECR. EDUC. PROF. GRAD. TECNOLOGICA - MD
COORD.CURSO TECNOL.MANUTENCAO INDUSTRIAL

 

EDITAL Nº 02/2023. ENTREGA DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL DA UTFPR, CAMPUS MEDIANEIRA

 

As atividades de Estágio, do curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial da UTFPR, Campus
Medianeira, devem ser entregues até 09 de junho de 2023. Para entregar, baixe o modelo (independente se é
estágio obrigatório ou validação), na página do curso no seguinte
link: http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/medianeira/md-tecnologia-em-manutencao-
industrial/area-academica/estagio-curricular

Para estágio obrigatório, seguir as seguintes orientações: 

Enviar o relatório de estágio digital (Já corrigido pelo orientador), plano de estágio e documentos das
avaliações (Pasta Amarela digitalizada). Enviar todos os documentos para o e-mail: yuri@utfpr.edu.br
Marcar a banca juntamente com o Orientador, com data, horário e membros da banca. O orientador
envia para o e-mail: yuri@utfpr.edu.br os dados da banca.
Enviar as vias do relatório de estágio por e-mail: Uma para o orientador e uma para cada membro da
banca com antecedência de uma semana da data da defesa.
A apresentação será de forma presencial, em Power Point.
Os documentos serão inseridos no SEI. Os documentos pelo Professor Yuri Ferruzzi, e as fichas de
avaliação pelo orientador.
O descumprimento destes itens cancelará a banca.
As apresentações serão até 23 de junho de 2022. 
Entrega da versão final em PDF até de 30 de junho de 2023. 

Para validação de estágio, seguir as seguintes orientações: 

Enviar o relatório para o e-mail: yuri@utfpr.edu.br
Enviar os demais documentos (declaração da empresa, cópia da carteira de trabalhou ou MEI),
digitalizados para o e-mail: yuri@utfpr.edu.br
Correções do relatório até 23 de junho de 2022.
Entrega da versão final em PDF até de 30 de junho de 2023. 

O responsável pelas atividades de estágio é o professor YURI FERRUZZI: e-mail: yuri@utfpr.edu.br

 

Atenciosamente, 

 

Professor Dr.: Dirceu de Melo

Coordenador do curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial 
UTFPR- Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Medianeira

Boletim de Serviço Eletrônico em 10/03/2023
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Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) DIRCEU DE MELO,
COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em (at) 10/03/2023, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília
(according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen�city of this document can be checked on the
website) h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador (informing the verifica�on code) 3314358 e o código CRC (and the CRC code) 1643FE76.
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