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CÓDIGO

PRÉ-REQUISITOS
Estágio Supervisionado em Biblioteconomia e Gestão da Informação I

CÓDIGOS
ECI-033

CURSOS PARA OS QUAIS É MINISTRADA
Biblioteconomia

CLASSIFICAÇÃO
Obrigatória

ECI-034

UNIDADE
Ciência da Informação
CRÉDITOS
PERÍODO
8º

EMENTA
Implantação de um projeto em uma unidade de informação visando o desenvolvimento de habilidades
e a colocação em prática dos conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso. Elaboração de
relatório detalhado do projeto implantado.
OBJETIVOS
• Propiciar a vivência profissional, social, cultural e ética do aluno.
• Destacar a importância das atividades de estágio como possibilitadoras de intercâmbio com a
universidade e desta com o mundo do trabalho e das demandas sociais por informação.
• Propiciar o desenvolvimento de habilidades e colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos
durante o curso, com ênfase na visão geral dos serviços.
AVALIAÇÃO
Descrição da Atividade

Valor

1 Elaboração da Proposta de Projeto

40 pontos

2 Relatório Final do Trabalho Realizado

40 pontos

3 Apresentação com os principais resultados

20 pontos
Total 100 pontos

BIBLIOGRAFIA
BRASIL. Lei de Estágio de Estudantes. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o
estágio de estudantes. Brasília, DF, 2008.
BRASIL. Resolução Estágio UFMG. Resolução 02/2009, de 10 de março de 2009. Regulamenta o
Estágio em cursos de Graduação da UFMG.
ROTEIRO DA PROPOSTA DE PROJETO DE ESTÁGIO II
O documento “PROPOSTA DE PROJETO DE ESTÁGIO II”, a ser apresentado pelos alunos, deve
conter cerca de 8 a 10 páginas e seguir o roteiro abaixo:
•

CAPA: contendo o nome e o número de matrícula do aluno, o título do projeto e o nome e a
assinatura do responsável/supervisor pelo estágio na instituição.

•

SUMÁRIO

•

INTRODUÇÃO: Apresentação detalhada da Instituição e do setor onde o aluno irá realizar o
estágio. Ao final da Introdução o aluno deverá apresentar o tema e contextualizar o problema a ser
resolvido durante o estágio.

•

JUSTIFICATIVA: justificar a escolha do problema, esboçando as possíveis soluções
fundamentadas na literatura das áreas de Biblioteconomia/Ciência da Informação, bem como as
razões profissionais e/ou pessoais pelas quais o aluno escolheu a instituição e o tema do estágio.

•

OBJETIVOS: Geral e específicos.

•

AÇÕES A SEREM REALIZADAS: descrever detalhadamente cada ação a ser executada para se
atingir os objetivos propostos e resolver o problema.

•

RECURSOS: descrever, de forma sucinta, os recursos humanos, materiais e financeiros
necessários para a resolução do problema.

•

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: distribuição das ações a serem realizadas nas 120 horas
previstas para o estágio.

•

ANEXOS E OUTRAS INFORMAÇÕES: apresentar outros documentos que possam ser úteis na
elaboração da proposta de projeto.

CRONOGRAMA:
•
•
•

AULA INICIAL COM AS INSTRUÇÕES: 11/09/2013
ENTREGA DA PROPOSTA DE PROJETO: ATÉ 03/10/2013
ENTREGA E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO: 18 E 19/11/2013

