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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Estágio Supervisionado em Biotecnologia  Código: CP390

 Natureza: 

 (  X  ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (  X  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: ( X ) Totalmente Presencial (    ) Totalmente EAD (   )Parcialmente EAD: _______ *CH

 CH Total: 360h

 CH Semanal: 

Prática como
Componente
Curricular
(PCC): 

 

Atividade
Curricular de
Extensão (ACE):

 

Padrão (PD): 

 

Laboratório
(LB): Campo (CP): Estágio (ES):

360h
Orientada
(OR): 

Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC)
*indicar a carga horária que será à distância.

EMENTA 

 

Execução de atividades de integração do conhecimento e consolidação de técnicas de relacionadas à biotecnologia. Vivência profissional em
ambiente genuíno de trabalho.

                                                                                                              PROGRAMA

O Estágio Obrigatório Supervisionado será realizado em determinada área de formação profissional, como atividade de integração de
conhecimento e consolidação de técnicas de pesquisa. Será realizado no último (sétimo) semestre do curso, sob matrícula, sendo que o aluno
deverá ter cursado e sido aprovado em todas as disciplinas obrigatórias, ter cursado o mínimo de 150 horas em disciplinas optativas e ter
realizado, no mínimo e 150 horas em atividades formativas. Este estágio terá, no mínimo, 360 horas de duração atendendo a Resolução
Vigente da UFPR, que trata do assunto.

 

OBJETIVO GERAL

 

O objetivo geral é a vivência profissional em ambiente genuíno de trabalho.
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OBJETIVO ESPECÍFICO

 

Desta forma, o estágio visa à preparação para o trabalho produtivo dos egressos, ao aprendizado de competências próprias da atividade
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do futuro Tecnólogo para a vida cidadã e para o trabalho.

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

 

O cronograma de encontros será acordado entre cada discente e respectivo docente orientador. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Conforme o Regulamento de Estágio do curso de Tecnologia em Biotecnologia.

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

 

Conforme a área de estágio.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

 

Conforme a área de estágio.

 

                                *OBS: ao assinalar a opção CH em EAD, indicar a carga horária que será à
distância.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO ZACARKIM, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E EXATAS - SP, em 09/12/2021, às 15:27,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4075051 e
o código CRC F85B9C47.
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