
 

 

 

Portaria nº 01/20 
 

Nomeia Coordenador do  

Estágio Curricular e Extra-curricular 

 

 

O Colegiado da EMGE – Escola de Engenharia e de Computação, no uso de suas 

atribuições legais, nomeia o professor Cláudio Henrique Soares para exercer as funções 

de Coordenador de Laboratórios e de Estágio, esta relativa ao Estágio Curricular e o 

Estágio Extra-curricular, , sob supervisão da Pró-Reitoria de Ensino. 

Art. 1º – São atribuições do Coordenador do Núcleo de Estágio e Trabalho da EMGE 

(NET): 

a) efetivar atividades e metodologias relativas ao Estágio Supervisionado e 

Conveniado (Curricular e extra-curricular); 

b) fazer prospecção de vagas, bem como, gerenciar a divulgação e efetivação dos 

contratos de Estágio; 

c) acompanhar e supervisionar a realização dos contratos de Estágio junto às 

empresas; 

d) avaliar a eficácia das atuais atividades, programas de conteúdo, metodologias 

de aulas e avaliações, recursos técnicos e outros meios, direto ou indiretamente 

relacionados aos Estágios; 

e) manter atualizado diagnóstico da situação dos discentes, suas demandas, 

deficiências, e desempenho no ENADE; 

f) coordenar a execução das atividades da Proficiência Acadêmica Geral e 

especícifica; 

g) propor ao Colegiado da Escola ações e metodologias afins; 

h) apresentar nas reuniões do Corpo Docente da Graduação relatórios das 

atividades e avaliações da eficácia das mesmas, propondo ações, instrumentos 

e métodos para o seu desenvolvimento; 

i) promover a otimização das atividades por meio de suas articulações, 

produzindo uma sinergia em prol do êxito do Estágio, Trabalho de Conclusão 

e ENADE e mercado de trabalho; 

Art. 2º – O Coordenador ora nomeado tem mandato de dois anos, podendo ser 

reconduzido. 

Art. 3º - A remuneração será de 12h/semanais. 

Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na presente data.  

Belo Horizonte, 1 de setembro de 2020 

Franclim Jorge Sobral de Brito 
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