FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
CAE – Comissão de 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, em relação aos campos:
TAREFAS REALIZADAS
Neste campo do relatório parcial o estagiário deverá descrever as tarefas realizadas durante a referida etapa
do estágio. É importante salientar que as tarefas relatadas precisam expressar as 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, 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 idéia
clara sobre a tarefa, usando a primeira pessoa do plural ou a forma infinitiva.
Exemplo 1:

Errado: - Instalação de motor trifásico.
Correto: - Instalação de motor trifásico de 5 CV, 220/380V, 60 Hz,68,2/118 A, 3560 rpm, cos ϕ 0,87,
η 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, 330/660 V, 60 Hz, /118 A,
3450 rpm, cos ϕ 0,80, η 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.
2
Correto: - Trabalho parcial na elaboração de um projeto residencial (120m ), com 26 kVA de potência
demandada, fornecimento 220/380V, consistindo nas etapas: Dimensiona-mento dos condutores,
eletrodutos e proteções. Montagem do Quadro de Cargas e Detalhes da Medição.

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
Neste local 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
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 deverá ser relatado
somente conhecimentos significativos, que estão acrescendo na formação técnica do aluno.
OBSERVAÇÕES
-

O relatório parcial é um formulário, não admitindo anexos.
Qualquer dúvida que houver, o estagiário deverá contatar a Comissão de Avaliação de Estágios (CAE/ ELETRO),
sempre nos horários reservados para a mesma.
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