FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Avaliação de Estágios

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS RELATÓRIOS PARCIAIS

	O presente trabalho tem como objetivo informar os alunos estagiários, quanto à forma de preenchimento dos Relatórios Parciais, os quais deverão conter os seguintes itens:
	Tarefas Realizadas

Recursos Utilizados
Conhecimentos Aplicados
Conhecimentos Adquiridos
Descrição de uma Tarefa
	Para melhor entendimento de cada etapa, descrevemos abaixo os principais tópicos que cada etapa deverá conter, salientando que cada item deverá ser descrito, em formato retrato e iniciando pelo titulo:

TAREFAS REALIZADAS 

	O relatório parcial do estagiário deverá descrever as tarefas realizadas durante a referida etapa do estágio. É importante salientar que as tarefas relatadas precisam expressar às 240 horas trabalhadas. Para relatar as tarefas é necessário que o estagiário responda a seguinte questão: O QUE EU FIZ? 
	Cada tarefa deverá ser descrita em um parágrafo, sempre iniciando por travessão. Neste parágrafo, deverá estar descrito O QUE FOI FEITO, em primeira pessoa, usando a terminologia técnica correta e especificando os componentes e/ou equipamentos com todos os dados técnicos necessários para identificação completa dos mesmos, dando uma ideia clara sobre a tarefa executada. As tarefas devem ser numeras, e não devem ser incluídos anexos para as mesmas.

Exemplo 1:

Errado:
-	Instalação de motor trifásico.

Correto
-	Instalação de motor trifásico de 50 CV, 220/380V, 60 Hz, 118/68,2 A, 3560 rpm, cos  0,87,  92,2 %, Ip/In 7,6. Regime S1, através de Chave de Partida Direta.
 
Exemplo 2:

Errado:
-	Manutenção em motor elétrico.

Correto
-	Manutenção em motor elétrico de indução trifásico de 50 CV, 380/660, 60 Hz, 118/68,2 A, 3450 rpm, cos  0,80,  72 %,Ip/In 6,0.Regime S1, consistindo na troca de rolamentos, troca dos  terminais, limpeza  e secagem na estufa dos enrolamentos.

Exemplo 3:

Errado:
- 	Elaboração de Projeto.

Correto:
-	Trabalho parcial na elaboração de um projeto residencial (120m2), com 26 kVA de potência demandada, fornecimento 220/380V, consistindo nas etapas: Dimensionamento dos condutores, eletrodutos e proteções. Elaboração do Quadro de Cargas e Detalhes da Medição.  	  

Exemplo 4:

Errado:
- 	Montagem de Painel Elétrico.
Correto:
-	Montagem de 3 painéis elétricos para partida de 2 motores de 9 kW, 380V, cada, consistindo em:
	Fixação de canaletas de PVC 30x40 mm, trilho DIN 35mm, instalação dos componentes elétricos, como Softstarter 3RW40 26-1BB14, tensão de comando 110-239Vca, Corrente nominal In=25A, Siemens, disjuntor 3RV10 31-4DA10, In=25 A, conectores SAK 4 mm2, ligações elétricas, testes de continuidade e de energização.    
 
Exemplo 5:

Errado:
- 	Visita técnica e especificação de produtos.

Correto:
-	Visita técnica na empresa que possui quatro tanques de armazenagem de óleo vegetal. Estes  necessitam de detecção do  nível de óleo no tanque e passar esta informação para o controle. Necessita também, de uma interface para que possa variar a quantidade de óleo nos mesmos. Foi especificado o sensor ultrasônico SICK UP56-21118, alimentação 10-30 Vdc, saída analógica 4-20 mA, conector M12 4 pinos e IP 67.
	Após a especificação e orçamento, o cliente comprou e instalou os produtos.

A participação em Palestras, Cursos, feiras, etc, oferecidas pela Empresa, bem como Atividades de Integração, com certeza também deverá ser informada neste campo.

RECURSOS UTILIZADOS

	Aqui o estagiário deverá informar os recursos que tenha utilizado para o desenvolvimento das tarefas relacionadas. É importante salientar que devem ser relacionados somente os recursos significativos, EXCLUINDO a relação de ferramentas normais de trabalho e relação de material.
	Exemplos: Manuais Técnicos específicos, normas de trabalho, catálogos técnicos, software específico, Equipamentos de Medidas (com especificação técnica), etc... 

OBSERVAÇÃO: Mesmo que tenha utilizado um dos itens mais que uma vez, relacioná-lo SOMENTE UMA VEZ. 

CONHECIMENTOS APLICADOS

	Neste item, relatar em uma ÚNICA LISTA, as disciplinas (somente o nome) que lhe proporcionaram o conhecimento necessário para o desenvolvimento das tarefas realizadas.

CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS 

	Conhecimentos adquiridos são aqueles que não foram vistos na Escola e que o estagiário está tendo a oportunidade de aprender no trabalho. Assim como, nos recursos utilizados, aqui também em lista única, deverá ser relatado somente conhecimentos significativos e que estão acrescendo na formação técnica do aluno.

DESCRIÇÃO DE UMA TAREFA

Escolher uma atividade (Principal tarefa descritas no Relatório Parcial e relatá-la nesta parte). A tarefa relatada deverá compor uma narrativa única e respeitando as características da linguagem técnica (Uso verbal -1ª pessoa-, objetividade, modéstia, clareza e precisão, linguagem denotativa, vocabulário técnico e fraseologia científica). 
Com a preocupação de descrever “como foi feito”, o relato da tarefa executada deverá constar os procedimentos seguidos para a execução da mesma (passo a passo da tarefa). 
  Muitas atividades seguem regulamentos e procedimentos padrões para serem executadas.        Estes regulamentos e padrões devem fazer parte do relato, porém tenha o cuidado para não transformar seu relato em um “Manual Técnico”, incluindo com ênfase o que foi efetivamente executado, salientando:
O local da atividade ou destinatário.
A sequência das tarefas executadas, destacando os equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, com suas terminologias e especificações corretas (Dados Técnicos). 
Se for projeto, dar ênfase nas etapas e os valores envolvidos;
No caso de manutenções destacar os motivos, causas, consequências e resultados;
No caso de visitas técnicas destacar os motivos e o andamento;
Se foram realizados testes, descrever no que consiste o teste, quais os critérios para aprovação, que medidas são feitas (se envolveu medidas), resultados e conclusões.
Se as atividades devem respeitar normas, regulamentos ou padrões, estas devem ser destacadas no texto.
As experiências adquiridas e decisões tomadas, que envolveram a realização da tarefa, também devem ser relatadas. 
É importante salientar que, ao descrever a atividade, a narrativa deverá ter início, meio e fim;

Anexos: Trata-se de desenhos, fotos, tabelas, enfim, todo e qualquer material ilustrativo do estágio realizado, ou das ideias apresentadas. As explicações sobre este material deverão ser dadas na tarefa descrita, num limite total de até duas páginas de anexos. Deverão ser numerados progressivamente caso haja mais de um, e mencionados no texto, entre parênteses. Ex.:(ver Anexo A), (ver Anexo B).

-	Qualquer dúvida que o estagiário tiver, favor contatar com Comissão de Avaliação de Estágios (CAE/ ELETRO), sempre nos horários reservados para a mesma.


						               _________________________
									CAE-ELETRO


