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Data: 09 de outubro de 2020
Duração: 10:15 h às 12:00 h
Local: Reunião virtual pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

Na data, horário e local citados acima, teve início a quarta Reunião Extraordinária do Colegiado
do Curso de Engenharia de Energia (CCEEN) do corrente ano, convocada por meio de correio
eletrônico, presidida pelo coordenador Fabyo Luiz Pereira. Estiveram presentes os professores
Gustavo  Adolfo  Roncero  Rivas,  Jorge  Javier  Gimenez  Ledesma,  Larissa  Andréia  Wagner
Machado Justino,  Luis  Evelio  Garcia  Acevedo,  Manuel  Salomon Salazar  Jarufe,  a  técnica-
administrativa Karen Loraine Kraulich, e o discente Jose Carlos Navas Palma. Ordem do dia:
1 – Informes: O professor  Fabyo Luis  Pereira  informou que já  foi  enviado ao DENDC o
memorando solicitando publicação da redesignação dos membros do NDE. O professor Manuel
Salomon  Salazar  Jarufe  solicitou  esclarecimentos  à  coordenação  de  curso  a  respeito  das
disciplinas que não puderam ser ofertadas no 2º Ciclo do Ensino Remoto Emergencial – ERE.
Questionou se os componentes serão iniciados no 3º Ciclo de ofertas. O professor Fabyo Luiz
Pereira esclareceu que foi elaborado um texto com relação à questão. Na sequência, leu a Nota
de  Esclarecimento  em  função  da  Carta  de  Repúdio  publicada  pelo  Centro  Acadêmico  de
Engenharia de Energia - CAEEN. Ambas constam anexas à ata. 2 – Apreciação da minuta de
plano de trabalho do estágio remoto: A professora Larissa Andréia Wagner Machado Justino
fez a apresentação da Minuta para o Plano de Trabalho do Estágio Remoto, a fim de permitir
que  os  discentes  realizem o  estágio  obrigatório  durante  o  período  de  suspensão  das  aulas
presenciais, em função da pandemia. Explicou que o entendimento do MEC, de acordo com a
Portaria 544/2020, é de  que o estágio pode ocorrer durante o período remoto e, também, de
forma  remota.  Sobre  as  práticas  profissionais,  deve-se  obedecer  ao  que  está  previsto  nas
Diretrizes Curriculares Nacionais, aprovadas em Plano se Trabalho, aprovando a substituição
das atividades de estágio regular. Esclareceu que o Plano de Trabalho será apensado ao PPC do
curso,  enquanto  durar  o  período  de  pandemia.  Ressaltou  que  a  proposta  é  garantir  que  o
estagiário  tenha  contato  com a  empresa  e  a  vivência  com a  engenharia,  mesmo de  forma
remota,  reforçando  os  mecanismos  de  educação,  visando  garantir  o  caráter  pedagógico  do
estágio e atendimento individualizado. Destacou que o acompanhamento constante do docente
se restringe ao Ensino Remoto Emergencial (ERE), que em períodos regulares, ficaria a critério
do orientador esse acompanhamento periódico ou não, podendo ser feito apenas com o relatório
final do estágio. Por fim, sugeriu que, quando ocorrer a revisão do PPC, seja estabelecida a
forma de orientação de estágio – direta ou semidireta. Pontuou que, atualmente, o texto no PPC
deixa  livre  para  que  os  docentes  se  organizem da  melhor  forma,  mas  para  o  ERE achou
importante deixar determinado e, para o futuro, importante que fique claro no PPC qual será a
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forma de orientação. Na sequência, leu o texto da Minuta e abriu-se para debate. Ao término do
debate,  o  professor  Luis  Evelio  Garcia  Acevedo  parabenizou  a  professora  Larissa  Andréia
Wagner Justino pela elaboração da Minuta. Sugeriu que fosse apensado ao PPC apenas a parte
final do documento, ou seja, os artigos que configuram o Plano de Trabalho e que o documento
na íntegra,  poderia  apenas  ser  anexado à  ata.  O professor  Manuel  Salomon Salazar  Jarufe
questionou se não seria necessário enviar justificativa para que o PPC fosse alterado e o Plano
de  Trabalho  pudesse  ser  inserido  no  documento.  A técnica-administrativa  Karen  Loraine
Kraulich esclareceu que não seria o caso, pois não se trata de uma alteração de PPC e sim uma
inclusão  de  documento  temporário,  enquanto  durar  o  ERE.  O  professor  Manuel  Salomon
Salazar Jarufe concordou então com a proposta do professor Luis Evelio Garcia Acevedo. A
professora  Larissa  Andréia  Vagner  Justino  comentou  que,  mesmo com o retorno  das  aulas
presenciais, é possível que os estágios ainda continuem ocorrendo de forma remota e que, por
isso, seria importante deixar o documento atrelado à Portaria do MEC e, também, às normas
vigentes na UNILA. O professor Luis Evelio Garcia Acevedo sugeriu que fosse votada então a
aprovação do ponto 3 da Minuta, que seria o Plano de Trabalho para o Estágio Remoto, para ser
apensado ao PPC, com as devidas alterações debatidas na reunião.  O professor Fabyo Luiz
Pereira  disponibilizou  o  texto  com  as  alterações  e  tempo  para  leitura  dos  membros  do
Colegiado.  Após debate,  encaminhou a votação de aprovação do Plano de Trabalho para o
Estágio Remoto. Aprovado por unanimidade. O documento está anexo à ata. Na sequência, o
professor Fabyo Luiz Pereira informou que o  professor Marco Roberto Cavallari, juntamente
com  o  professor  Raphael  Fortes  da  Engenharia  Física,  estão  pensando  em  ministrar  uma
disciplina optativa no 3º Ciclo de ofertas do ERE . Com isso, buscou informações sobre como
fazer o cadastro de um componente no SIGAA, que ainda não existe, e é necessário que seja
solicitado ao DENDC, após a aprovação da ementa do componente, em Colegiado. Apresentou
a proposta de ementa enviada pelo professor Marco Roberto Cavallari, para ciência e leitura
prévia  dos  membros,  presentes  na  reunião.  A professora  Larissa  Andréia  Wagner  Machado
Justino  comunicou  que  foi  procurada  por  discentes  que  questionaram  a  possibilidade  da
realização do estágio obrigatório no exterior,  tendo em vista  que,  com a pandemia,  muitos
alunos voltaram aos seus países de origem. Com isso, procurou a PROINT para informações e
irá  encaminhá-las  por  e-mails  aos  discentes.  Solicitou  auxílio  do  representante  discente  na
reunião, para que leve a informação aos demais. O professor Manuel Salomon Salazar Jarufe
solicitou que na próxima reunião ordinária, seja incluído como ponto de pauta a atualização do
regulamento de TCC do curso e a verificação da atualização do regulamento do Colegiado. O
professor Fabyo Luiz Pereira informou que foi procurado pelo professor Marcelo Nepomoceno
Kapp, que solicitou a possiblidade de alteração do horário das reuniões do Colegiado para o
período vespertino. Sugeriu então que a próxima reunião ocorra em uma sexta-feira, durante a
tarde. Aprovado por unanimidade. Esclareceu ainda que as solicitações de disciplinas para o 3º
Ciclo de ofertas do ERE devem ser feitas ao CA, da mesma forma que ocorreu nos Ciclos
anteriores.  Também esclareceu que não serão ofertadas turmas para apenas um discente.  A
professora  Larissa  Andréia  Wagner  Machado  Justino  pontuou  que,  provavelmente  o  ERE
continuará ocorrendo no próximo ano, 2021, e que, por isso, nesse momento é importante a
atenção aos formandos. O professor Fabyo Luiz Pereira complementou a fala da professora
Larissa Andréia Wagner Justino, no sentido de que, caso o ERE se estenda até o próximo ano,
provavelmente tende a se tornar obrigatório e os discentes poderão cursar os componentes que
necessitam e que,  portanto,  agora  é  necessário  calma e  na  sequência,  isso  será  novamente
discutido, em momento oportuno, em todas as instâncias da UNILA. Nada mais havendo, às
11:30 h se dá por encerrada a reunião, e eu, Karen Loraine Kraulich, lavro a presente ata.
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Lista de presença:

nº Membro Categoria Firma Rubrica

1 Camila Bonatto de Melo Discente Ausente

2 Fabyo Luiz Pereira Docente

3 Gustavo Adolfo Roncero Rivas Docente

4 Jorge Javier Gimenez Ledesma Docente

5 José Carlos Navas Palma Discente

6 Karen Loraine Kraulich Técnica

7 Larissa Andréia Wagner Machado Justino Docente

8 Luis Evelio Garcia Acevedo Docente

9 Manuel Salomon Salazar Jarufe Docente

10 Marcelo Nepomoceno Kapp Docente Ausente

11 Maria Alejandra Román (suplente) Discente Ausente

12 Ricardo Morel Hartmann Docente Ausente

13 Shirley Carla Chamby Espejo (suplente) Discente Ausente

14 Walber Ferreira Braga Docente Ausente
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CARTA DE REPÚDIO 

 

 

Foz do Iguaçu, 5 de outubro de 2020.  

 

As instituições universitárias cumprem uma função pública de educar, o que           

gera uma responsabilidade social em relação à formação dos profissionais.          

Desempenhando um papel social e moral, além de assegurar a formação profissional,            

técnica e científica, ensinando comportamentos éticos e solidários a favor do           

desenvolvimento. Constituindo um dos espaços mais importantes de aprendizagem         

criados com base na confiança, tolerância, compreensão mútua e valores          

compartilhados (capital social) que auxiliam no desenvolvimento saudável e         

sustentável da sociedade e da economia. A conformação de uma universidade não se             

limita aos professores, mas também aos estudantes, órgãos administrativos, técnicos,          

comunidade, setor público, entre outros, os quais são diretamente afetados pelas           

decisões que são tomadas nas universidades. É neste ambiente que os alunos são             

preparados para serem profissionais, mas principalmente, bons cidadãos, capazes de          

assumir com ética o contexto social no qual se encontram.  

Lamentavelmente, como Centro Acadêmico, temos percebido o       

descumprimento desses deveres trabalhistas e morais por grande parte da          

comunidade docente do curso de Engenharia de Energia, que se intensificaram no            

atual período de pandemia em que vivemos. Temos testemunhado uma enorme           

indisponibilidade por parte dos professores e também falta de sensibilidade para com            

os alunos. 

Durante o processo de abertura das disciplinas a serem oferecidas no período            

suplementar da universidade, as disciplinas que os alunos mais necessitavam foram           

definidas a partir de uma pesquisa, porém durante esse processo crítico de caminhada             

poucos professores se envolveram, ainda assim, chegou-se a um consenso sobre as            

disciplinas que poderiam ser ministradas. No entanto, mesmo com a pesquisa           

realizada e tendo a quantidade de alunos e os nomes de quem precisavam das tais               

matérias, houve a decisão de alguns professores de abrir disciplinas para um número             

muito restrito de alunos, chegando a ser aberta inclusive matérias com capacidade            

máxima de duas vagas. 



O centro acadêmico observa esta ação que demonstra a escassez com a qual             

o curso de Engenharia de Energia tem ofertado disciplinas durante o período            

suplementar. Da mesma forma, quando grande parte dos alunos tentava se comunicar            

com os professores dirigentes das disciplinas para solicitar um possível aumento de            

vagas, a maioria das tentativas de contato com os professores simplesmente foram            

ignoradas e em alguns poucos casos respondidas, argumentando que é o           

coordenador que deve solicitar esse aumento de vagas. O que é falso, porque a              

decisão do número de vagas é tomada exclusivamente pelo professor que vai            

ministrar a disciplina, da mesma forma as tentativas de entrar em contato com o              

coordenador foram ignoradas. 

Além disso, ainda com a lista da quantidade de disciplinas e o período do ciclo               

suplementar no qual deviam ser ofertadas informada pelo coordenador, houve um           

descumprimento, pois tais matérias correspondentes ao segundo ciclo suplementar         

continuam sem estar aparecer na lista de disciplinas a serem ofertadas até agora             

(matrícula do 03/10/2020 a 07/10/2020). Da mesma forma, as tentativas de contato            

dos alunos com a coordenação do curso terminaram novamente como uma           

mensagem ignorada. Muitas vezes os alunos se comportam de maneira passiva diante            

das ações do corpo docente por medo de sofrer represálias futuras e não conseguirem              

progredir.  

Assim, o centro acadêmico vem a questionar como a coordenação do curso            

tem desempenhado a função de acompanhar e assessorar os professores em sua            

atuação pedagógica e no desenvolvimento do plano curricular. E, além disso, como            

tem auxiliado na obrigação de ajudar as dificuldades e problemas dos alunos com             

questões relacionadas, por exemplo, com as disciplinas. Isto se encontra na maior            

parte do tempo, ao nosso parecer, desengajado pela coordenação do curso, pois            

acreditamos que a coordenação chama para um dever moral e laboral que deve ser              

efetivamente cumprido. Mediante estes pareceres, que instancias os alunos poderiam          

se dirigir? Estas experiências têm levado grande parte dos alunos do curso de             

Engenharia de Energia a se decepcionarem não só com o curso mas também com a               

Universidade, passando a questionar a sua permanência na instituição, e em alguns            

casos a abandoná-la, em grande parte devido à violação de seu direito de estudar              

plenamente e sem impedimentos por interesses pessoais de alguns professores. 

O Centro Acadêmico gostaria de acreditar que a conformação do curso de            

engenharia não corresponde exclusivamente aos professores, mas quando na maioria          

das vezes a voz e o posicionamento dos alunos são desvalorizados a ponto de nem               



mesmo escutá-la, dá a impressão de que o aluno está imerso em um ambiente sem               

voz ou voto à mercê de decisões sem diálogo. A Universidade somos todos nós e               

devemos defendê-la. 

 

CENTRO ACADÊMICO DE ENGENHARIA DE ENERGIA – CAEEN UNILA 

 



Nota de Esclarecimento 

 

 

A comunidade docente do curso de Engenharia de Energia da UNILA, aludida em 
pública comunicação recente, vem esclarecer o processo de construção e resultado das 
ofertas do curso, no Período Especial Emergência, através do Ensino Remoto Emergencial - 
ERE 2020 e outros. 

Em reuniões e comunicações por e-mail, web conferência e outros meios, os 
professores e a Coordenação de curso acolheram, discutiram, analisaram e programaram o 
atendimento das demandas ao longo dos três ciclos de ERE 2020, sendo que o número de 
vagas (inclusive indicado em forma nominal), foi definido a partir da demanda apresentada 
pela representação estudantil ao Colegiado do Curso. 

É necessário, porém, esclarecer que nem toda demanda pôde ser atendida no 
primeiro ciclo do ERE, e que nem todo docente se avalia em condições, sejam elas técnicas, 
psicológicas ou de outra natureza, para ministrar, neste momento, uma disciplina no modelo 
ERE, posição esta entendida e apoiada pelo corpo docente e respaldada por normativa 
vigente, RESOLUÇÃO Nº 5/2020/COSUEN. 

Importante frisar que, no primeiro ciclo do ERE, o número de oferta de disciplinas do 
curso de Engenharia de Energia está acima da média dos cursos da UNILA, tendo sido o 
segundo dentre sete cursos do instituto ILATIT a mais oferecer disciplinas em modo remoto. 
Em decorrência de problemas técnicos do coordenador de curso, entendidos como 
compreensíveis nas atuais condições de exercício remoto, não foi possível cadastrar as 
disciplinas do segundo ciclo anteriormente definidas. É importante frisar que as disciplinas 
que não foram cadastradas no segundo ciclo serão ofertadas no terceiro ciclo do ERE. 

Apesar da manifestação pública dos docentes do CITI, que se manifestaram 
favoráveis ao caráter obrigatório do ERE, inclusive para docentes, não deve ser esquecido que 
o resultado da discussão democrática no colegiado deliberativo competente determinou que: 
“a adesão ao Período Especial Emergencial é de caráter facultativo tanto aos Discentes quanto 
aos Docentes, em respeito às necessidades técnicas e pedagógicas, à liberdade de cátedra e 
às condições de saúde física e mental dos envolvidos”, conforme  RESOLUÇÃO Nº 
5/2020/COSUEN. Esse corpo docente entende que os discentes do curso devem respeitar a 
decisão de cada professor em ministrar ou não disciplinas, bem como o formato e número de 
vagas a serem ofertadas em suas turmas. Essa é uma decisão que passa pela consideração das 
dificuldades técnicas e logísticas de cada um que trabalha em serviço remoto, bem como pelo 
necessário preparo pedagógico adequado para um formato de disciplina remoto, além, é 
claro, da visão pessoal de cada docente ligado à liberdade de cátedra. O mesmo respeito e 
acolhimento que os docentes deverão observar com possíveis dificuldades dos discentes no 
decorrer do ERE deve ser prestado a esse corpo docente. O respeito mútuo no ambiente 
acadêmico, e em especial, durante esse período conturbado deve ser uma premissa a ser 
seguida por todos. 



Entendemos a angústia e preocupações de todos os discentes que por diversos 
motivos, e apesar do nosso esforço, não tenham sido atendidos pelo ERE. Sempre fizemos 
questão de manifestar e deixar claro este sentimento. Lamentamos o infortúnio gerado e 
expressamos nossa compreensão ante as dificuldades impostas pelas atuais condições de 
ensino. Por outro lado, é necessária a compreensão das angústias e limitações do atual corpo 
docente do curso, particularmente oriundas da pandemia e pelo trabalho remoto. 

O curso de Engenharia de Energia, desde seu começo, tem implementado, aberto e 
continuamente utilizado os espaços democráticos institucionalmente definidos para 
participação discente. Além disso, tanto o coordenador como os professores permanecem a 
disposição dos alunos e suas representações também através de meios não oficiais de 
comunicação. Entendemos que esta disponibilidade é característica também de professores 
e gestores das outras instâncias em todo o instituto. 

Importante enfatizar que professores efetivos de universidades federais, como no 
caso do curso de Engenharia de Energia da UNILA, têm vínculo laboral como Servidores 
Públicos Federais, e são, portanto, regidos por legislação própria inclusive no que diz respeito 
a condutas éticas. Por outro lado, qualquer membro da sociedade tem garantidos os 
mecanismos para representar e buscar a defesa e efetivação dos seus direitos e os da 
sociedade nas esferas disciplinar e administrativa através dos mecanismos adequados em 
toda Universidade. Questões acadêmicas, embora possam se constituir em infrações 
disciplinares ou administrativas, devem, entretanto, esgotar as instâncias existentes na busca 
de solução. No caso em concreto existem instâncias de apoio complementares à coordenação 
de curso, como as coordenações de Centro Interdisciplinar e a própria Direção de Instituto, 
igualmente acessíveis aos discentes. 

A nota publicada com o título “Carta de Repúdio”, datada em Foz do Iguaçu de 5 de 
outubro de 2020 e assinada pelo “Centro Acadêmico de Engenharia de Energia - CAEEN 
UNILA”, não foi enviada para a coordenação ou docentes do curso de Engenharia de Energia, 
objetos dos duros questionamentos e acusações, mas foi publicada em redes sociais e enviada 
diretamente para reitoria, a partir da qual tomamos conhecimento formal. Em tempos em 
que a Universidade, o servidor público e o direito à uma formação com capacidade crítica 
estão sob grande escrutínio perante a sociedade civil, é importante a defesa das instituições 
públicas e a busca de soluções internas que evitem a exposição a ataques gratuitos e 
irreparáveis tanto da imagem institucional como do seu corpo docente. Neste sentido, mais 
uma vez enfatizamos a importância do esgotamento das instâncias regulares e principalmente 
da comunicação direta para estas situações, de preferência apontando possíveis soluções. 

Após todo o processo de construção do calendário ERE 2020, cientes da comunicação 
mantida com os alunos, da garantia dos espaços de manifestação democrática, dos altos 
índices de atendimento da demanda discente no ERE 2020, e reconhecendo as limitações a 
todos impostas no atual modelo de ensino, os docentes do curso de Engenharia de Energia 
manifestam sua perplexidade e tristeza diante das afirmações da “Carta de Repúdio” já 
referida. 



Da mesma forma, reforçamos nossa disposição para, em conjunto e consideradas as 
limitações, buscar soluções que permitam à conclusão dos formandos e o atendimento dos 
demais demandas discentes. Fica nosso convite aos autores da nota para a reflexão 
construtiva desta experiência e a todos os alunos para a compreensão e construção que levem 
o curso de Engenharia de Energia e a Universidade a sua excelência. 

 

Foz do Iguaçu, 09 de outubro de 2020. 

 

 

 

Fabyo Luiz Pereira 

Coordenador do Curso de Engenharia de Energia 

SIAPE 1775491 



Proposta  

Termo aditivo ao PPC de Engenharia de Energia 

Plano de Trabalho para Estágio Supervisionado Remoto durante o 

período de Ensino Remoto Emergencial 

1. Histórico 

Com o evento da pandemia do novo corona vírus em março de 2020, o Ministério do 

Estado da Educação publicou a Portaria Nº 544, em 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 

pandemia do novo coronavírus - Covid-19. No caput do seu art.1º autoriza “em caráter 

excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em cursos regularmente autorizados, por 

atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e 

comunicação ou outros meios convencionais, por instituição de educação superior integrante do 

sistema federal de ensino”. No que concerne às práticas profissionais, a referida portaria 

determina em seu art. 1º § 3º que “a aplicação da substituição de que trata o caput deve obedecer 

às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação – CNE” 

além de que em seu art.1º § 4º exige que a aplicação dessa substituição de que trata o caput para 

o caso de práticas profissionais tratados no § 3º “deve constar de planos de trabalhos específicos, 

aprovados, no âmbito institucional, pelos colegiados de cursos e apensados ao projeto pedagógico 

do curso”. 

Dessa forma, a presente minuta visa o Plano de trabalho para que os estágios 

supervisionados obrigatórios que possam acontecer de forma remota (homeoffice) no curso de 

Engenharia de Energia durante o período em que durar a pandemia do novo corona vírus sem que 

haja prejuízos pedagógicos aos alunos e ainda que mantenha a conformidade com as DCNs 

aprovadas pelo CNE.  

2. Situação Atual do PCC e as DCNs de Engenharia 

No que diz respeito ao estágio supervisionado obrigatório o PPC de Engenharia de 

Energia determina que o Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório do curso de 

Engenharia de Energia e deve ser regido por legislação própria da UNILA e pelo constante no 

PPC. O estágio deve ser ofertado na modalidade atividade e deverá ser realizado na área de 

formação, a saber energias, ou em área correlata (Engenharias), desde que centrada no tema 

energia, com preferência às fontes de energia renováveis. Dessa forma o estágio é caracterizado 



por práticas profissionais realizada em empresas que atuem na área de Energias e a orientação 

deve ser feita por um Engenheiro. Outras características do estágio incluem:  

 Duração mínima de 204 horas-aula ou 170 horas-relógio, correspondendo a 12 

créditos 

 O estágio poderá ser cumprido em no máximo dois locais, desde que o número total 

de horas em um único local seja de no mínimo 102 (cento e dois) horas, 

correspondendo a 06 créditos.  

 O estágio será cumprido preferencialmente no último semestre do curso, podendo, 

entretanto, ser adiantado caso o aluno cumpra 200 créditos.  

 Em todos os casos, o estágio deverá ser cumprido em até dois semestres consecutivos, 

conforme calendário acadêmico, podendo ser realizado em períodos correspondentes 

a férias escolares ou em dias não previstos como letivos pelo calendário escolar, desde 

que conste no Plano de Atividades de Estágio do aluno. 

 Para efeito de registro, serão computadas para o cumprimento do Estágio 

Supervisionado Curricular somente 204 horas-aulas.  

 Quaisquer alterações no período de estágio poderão, excepcionalmente, ser aceitas 

mediante solicitação com justificativas elaboradas pelo respectivo orientador e 

devidamente fundamentadas (formulário próprio), para avaliação pelo docente do 

componente curricular e pelo coordenador de estágio. 

Recomenda-se que os estágios sejam realizados fora da UNILA, em outras Instituições 

de Ensino Superior públicas ou privadas, em empresas, fundações e órgãos públicos ou privados, 

organizações não-governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPs), institutos de pesquisa ou outras instituições ou organizações relacionadas ao campo de 

atuação do engenheiro bacharel. 

Durante o período de estágio, o aluno deverá ser acompanhado por um docente supervisor 

da UNILA, cuja área de atuação seja a mais próxima possível àquela área das atividades do 

estágio. O aluno será aprovado se na avaliação global de suas atividades de estágio obtiver média 

final igual ou superior a 6,0 (seis). Não caberá exame final em Estágio Supervisionado 

Obrigatório. No caso de reprovação, o discente deverá cursar novamente o componente curricular 

apresentando novo plano de estágio. Esses pontos permanecem os mesmos durante o período de 

ensino emergencial. 

Já nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do MEC provadas em 2019 para as 

engenharias, no tocante ao estágio supervisionado, determina que devem ser elaborados, 

relatórios técnicos durante os estágios e haja acompanhamento individualizado durante o período 



de realização das atividades. Além disso, determina que, no  âmbito  do  estágio  obrigatório,  a  

IES  deve  estabelecer  parceria  com  organizações que desenvolvam ou apliquem atividades de 

Engenharia, de modo que docentes e discentes do curso,  bem  como os profissionais  destas  

organizações, possam  se  envolver efetivamente  em situações  reais  que  contemplem  o  universo  

da  Engenharia,  tanto  no  ambiente  profissional quanto no ambiente do curso. Portanto, a 

realização do estágio supervisionado no curso deve estar promover comunicação entre as partes, 

estagiários, supervisores e docentes orientadores, de forma a trazer um benefício pedagógico a 

experiência de prática profissional, e solidificar o contato da academia com o mercado que irá 

receber os egressos. 

3. Proposta de Plano de Trabalho para Estágios de Forma Remota 

Art 1º. Fica autorizada a realização de estágio supervisionado obrigatório  no âmbito do 

curso de Engenharia de Energias em empresas e instituições cujos estagiários e/ou os funcionários 

estão realizando suas atividades de forma remota (homeoffioce) enquanto durar a pandemia do 

novo corona vírus – covid-19. 

Art 2º. Os discentes que desejarem realizar seu estágio supervisionado obrigatório na 

condição estabelecida pelo art.1º desse plano deverão constituir um plano de estágio em conjunto 

com o supervisor de estágio, que o orientará junto a concedente, e também em conjunto com seu 

orientador docente da UNILA, de forma a garantir o envolvimento do estagiário em situações  

reais  que  contemplem  o  universo  da  Engenharia, bem como garantir o benefício pedagógico 

advindo da experiência de prática profissional. 

Paragrafo único. O plano de estágio deve explicitar que as atividades a serem realizadas 

não ocorrerão no âmbito da empresa de forma presencial e quais os mecanismos de comunicação/ 

tecnologia de informação serão utilizados para acompanhamento do estagiário pelo supervisor de 

estágio, bem como para integração do aluno com a vivência profissional na empresa ou instituição 

e na prática de engenharia.  

Art 3º.  Na ocasião do estágio ocorrer de forma remota, recomenda-se que a orientação 

acadêmica do estágio obrigatório a ser realizada pelos docentes do curso de Engenharia de 

Energia seja na modalidade semi-indireta, ou seja, através de reuniões periódicas com o discente 

cursando estágio supervisionado, de forma a garantir o acompanhamento e o melhor 

aproveitamento da prática em acordo com o plano de trabalho.  

Paragrafo único.  As reuniões de acompanhamento devem utilizar os recursos de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC ́s) e complementares em conformidade a 



Resolução COSUEN 05/2020 que trata do Período Especial Emergencial, e os mecanismos 

utilizados também devem ser explicitados no plano de estágio.  

Art 4º. O plano de estágio deverá ser enviado para aprovação da coordenação de estágio 

no que diz respeito ao atendimento das normativas vigentes da UNILA e das exigências do 

presente plano de trabalho para estágios de forma remota. 
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