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Prezado(a) aluno(a), 

Primeiramente parabéns pela oportunidade que você conquistou!

Durante esta etapa inicial, enquanto estiver interagindo com o DEPEC (Departamento de
Estágios e Cursos de Extensão) e com o servidor Telmo Campestrini, dois instantes requererão uma
uma atenção especial sua. 

O primeiro deles é a homologação da empresa onde você realizará seu estágio. Este é um
procedimento  intradepartamental  e  que  também  envolve  uma  interação  com  a  empresa.  Tal
procedimento consiste  na avaliação da empresa em termos de quão adequada seja para receber
estagiários do curso de Engenharia Elétrica.  Este procedimento é requisito  para que você possa
submeter  seu Plano  de Estágio (a  ser  detalhado a seguir).  Caso você  queira saber  o  status da
homologação, entre em contato com o Professor Responsável pela Atividade de Estágio (PRAE) no
prae.coelt@gmail.com.  Se  a  empresa  em  que  você  pretende  realizar  estágio  já  faz  parte  das
empresas cadastradas e homologadas, este procedimento não será necessário.

O  segundo  instante  especial  é  o  preenchimento  de  um  documento  chamado  Plano  de
Estágio. Em tal documento, peço-lhe que dê atenção a dois campos:

• no campo das atividades a serem desenvolvidas, certifique-se de que tenham relação
direta com Engenharia Elétrica.

• Entre em contato com um(a) professor(a) do DAELE e convide-o(a) para ser seu
orientador(a). Obtendo um(a), registre os dados dele(a) de nome completo, e-mail e
telefone,  pois  você  precisará  informar  tais  dados  nos  campos  que  solicitam  tal
informação. Segue ao final destas instruções uma lista de e-mails dos professores do
DAELE. Alguns poderão estar afastados.

Caso tenha dúvidas quanto ao preenchimento ou se preencher e não ter certeza de se está
correto,  envie  uma  cópia  por  e-mail  ao  PRAE  para  que  seja  verificado  antes  de  submeter  o
documento no sistema, pois havendo incorreções, você precisará gerar outro plano de estágio, o que
poderá atrasar o início de suas atividades.

Atenciosamente

André Macário Barros
Professor Responsável pela Atividade de Estágio – PRAE

prae.coelt@gmail.com
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