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São Paulo, 10 de fevereiro de 2020. 

 

Edital de Estágio Interno para Alunos da Faculdade de Tecnologia de Itaquera 2020-1 

Prezados (as) alunos (as), 

As coordenações dos cursos de Tecnologia em Mecânica: Processos de Soldagem, Fabricação Mecânica, 
Automação Industrial e Refrigeração, Ventilação e Ar-Condicionado vêm por meio deste convocar os (as) alunos (as) 
regularmente matriculados (as) na Faculdade de Tecnologia de Itaquera “Prof. Miguel Reale” a concorrem às vagas 
para estágio supervisionado em nossos laboratórios. 

 
A quantidade de vagas está relacionada no quadro abaixo: 

Curso 
Período / Número de vagas 

Manhã Tarde Noite 

Processos de Soldagem 02 00 02 

Fabricação Mecânica 00 03 02 

Automação Industrial 00 03 02 

Refrigeração, Ventilação e Ar-Condicionado 01 02 01 

Total de Vagas: 02 07 06 

 
Os requisitos para os candidatos estão descritos abaixo. As inscrições devem ser feitas na coordenação de 

cursos, entre os dias 10 e 15 de fevereiro de 2020, das 10 h às 20 h (exceto sábado, das 9 h às 12 h), por meio do 
preenchimento de formulário. 

A análise e a seleção dos interessados serão feitas pela Coordenação de Cursos em conjunto com o 
Coordenador de Estágios, que será responsável pela contratação do aluno. O acompanhamento técnico das 
atividades será feito por um professor de cada curso, que deverá orientar as atividades a serem executadas e aprovar 
os relatórios pertinentes. 

Será considerado como critério de seleção o percentual de progressão do aluno, suas avaliações, sua 
participação em outros programas da Faculdade (monitoria, iniciação científica, representação de classe) e sua 
emergente necessidade de estágio para integralização do curso no presente semestre. 

O(A) candidato(a) selecionado(a) será comunicado por e-mail e deve se pronunciar em até 24 horas quanto 
a aceitação ou não da vaga. Caso não haja manifestação, outro aluno será convocado. 

Não publicaremos listas de classificação dos candidatos. 

Requisitos:  Ser aluno regularmente matriculado no 5º ou 6º semestre no curso, com previsão 
de integralização em julho de 2020. 

Horários de Atividades: Manhã: das 08 h 00 min às 12 h 00 min. 
Tarde: das 14 h 00 min às 18 h 00 min.  
Noite: das 18 h 00 min às 22 h 00 min.   
De segunda à sexta-feira, em dias úteis. Caso necessário, sábados a combinar.  

Locais: Laboratórios da Fatec Itaquera. 
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Responsável pelo 
contrato: 

Professor orientador de estágio de cada curso. 

Início Previsto: 24/02/2020 

Atividades a serem 
desenvolvidas: 

Ver anexo do edital – de acordo com o curso. 
 

Responsáveis técnicos 
pelo estágio: 

Professores dos cursos (a definir), com acompanhamento do auxiliar docente. 

Observações: O estágio se cumprirá integralmente dentro de nossa unidade. 
Não oferecemos bolsa-auxílio. 
O (A) aluno (a) deve contratar um seguro-estágio. 
Todos os equipamentos de proteção individuais (calça, camisa, sapato de 
segurança e óculos de proteção) devem ser providenciados pelo aluno. Os EPI´s 
específicos do laboratório serão fornecidos pela faculdade. 
Caso o (a) aluno (a) desista do estágio no meio do contrato, as horas que ele 
estagiou não serão computadas para efeito de validação de estágio. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 
 
Coordenação dos Cursos  
Faculdade de Tecnologia de Itaquera “Prof. Miguel Reale” 
f257curso@fatec.sp.gov.br 
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Ficha de Inscrição de Candidato(a) a Estagiário(a) 

Aluno(a): 

 

RA: 

E-mail: 

Tel.: 

Curso de Tecnologia em 

 Mecânica: Processos de Soldagem  Fabricação Mecânica 

 Automação Industrial  REVAC 

Semestre que está cursando 
 5º Semestre  6º Semestre 

Disponibilidade de Horário 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

 08h00min–12h00min   08h00min–12h00min  08h00min–12h00min  08h00min–12h00min  08h00min–12h00min 

 14h00min-18h00min   14h00min-18h00min  14h00min-18h00min  14h00min-18h00min  14h00min-18h00min  

 18h00min-22h00min  18h00min-22h00min  18h00min-22h00min  18h00min-22h00min  18h00min-22h00min  

Observações ou Comentários 

 

 

 

 

 

 

  
  

Assinatura do(a) Candidato(a) Data 

Parecer do Coordenador de Curso 

 

 

 

 

 

  
  

Assinatura Data 

Parecer do Coordenador de Estágio 

 

 

 

 

  
  

Assinatura Data 
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ANEXO  
 

 
Atividades de Estágio Interno para alunos do Curso Tecnologia em Mecânica – Processos de Soldagem 

 

Laboratório Atividade 

Soldagem 

Elaborar procedimentos de soldagem, dimensionar e especificar material para 
utilização  nas aulas práticas das disciplinas de Processos de Soldagem. 

Especificar insumos, consumíveis e materiais de reposição para os laboratórios do 
curso. 

Desenvolver, especificar e cotar equipamentos necessários para o pleno 
funcionamento do laboratório, no que diz respeito à segurança operacional, 
preparação de materiais (corte, biselamento, limpeza) e armazenamento de 
consumíveis (estufas de secagem, separação e identificação). 

Acompanhar processos de soldagem e visitar empresas ou laboratórios parceiros, 
quando solicitado pelo supervisor. 

Atender às demandas pertinentes ao curso Mecânica Processo de Soldagem 
estabelecidas pelo supervisor de estágio. 

Auxiliar os docentes nas práticas de laboratório. 

Caracterização de Materiais 
Preparar amostras para desenvolvimento de atividades didáticas no laboratório de 
microscopia ótica (Metalografia). 

Auxiliar os docentes nas práticas de laboratório. 

 
 
Atividades de Estágio Interno para alunos do Curso Tecnologia em Fabricação Mecânica 
 

Laboratório Atividade 

Usinagem 

Elaboração de manuais de procedimentos de utilização de equipamentos e de 
máquinas e bancadas que poderão ser utilizados em disciplinas do curso.  

Produção de corpos de prova. 

Realização de projeto e execução de uma máquina de ensaio de impacto Charpy. 

Auxílio às aulas.  

Realização de inventário. 

Manutenção e organização do laboratório 

Hidráulica e Pneumática 
Elaboração de material instrucional para a disciplina de Hidráulica e Pneumática. 

Auxílio às aulas.  

MiniCIM 
Elaboração de manual de utilização de máquinas e bancadas, de ensaios e 
experimentos para as disciplinas do curso.  

Óptica 

Auxiliar na confecção do projeto de máquina mecânica de deslocamento de 
amostras para experimentos de Speckle e Fotoelasticidade 

Auxiliar na organização e infraestrutura das atividades gerais de iniciação científica; 

Atividades gerais de iniciação científica: seminários; disciplinas de extensão; 
preparação de laboratórios didáticos para disciplinas de extensão; confecção de 
relatórios, artigos para revistas e congressos; reuniões gerais. 
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Ensaios Mecânicos 

Elaboração de material instrucional com procedimentos de utilização do 
equipamento para os diversos ensaios, como tração, flexão e cisalhamento.  

Realização de inventário.  

Auxílio às aulas. 

 
 
 
Atividades de Estágio Interno para alunos do Curso Tecnologia em Refrigeração, Ventilação e  
Ar-condicionado 
 

Laboratórios Atividade 

Refrigeração 
Conhecer o funcionamento do sistema e componentes das máquinas de 
refrigeração e climatização dos laboratórios 

 Elaborar manuais de funcionamento das máquinas de refrigeração e climatização 

 
Auxiliar os docentes na preparação das experiências didáticas desenvolvidas nas 
aulas práticas. 

Ar-condicionado 
Especificar insumos, consumíveis e materiais de reposição para os laboratórios, 
dimensionar e especificar material para utilização nas aulas práticas. 

 
Selecionar componentes para a manutenção de equipamentos de refrigeração e 
climatização 

 
Estudar a readequação do layout da estrutura e das máquinas do laboratório de 
ventilação 

Ventilação 
Executar atividades práticas de apoio à locomoção, montagem e desmontagem de 
equipamentos e estruturas dos laboratórios do curso. 

 Redimensionar a estrutura elétrica dos laboratórios. 

 
Realizar apoio à manutenção dos equipamentos existentes nos laboratórios do 
curso 

 
 
Atividades de Estágio Interno para alunos do Curso Tecnologia em Automação Industrial 
 

Laboratórios Atividades 

Hidráulica e Pneumática 
(Automação) 

Elaborar manual de utilização máquinas e bancadas 

Elaborar roteiro de ensaios e experimentos para as disciplinas que utilizam as 
bancadas e equipamentos 

Confeccionar uma tampa para reservatórios de água das Plantas Didáticas de 
Processos (Utilizar desenho 3D como base) 

Elaborar ensaios práticos utilizando o Posicionador Smar e a válvula Bray  

Projetar e executar um módulo para utilização dos CLPs (CD600) das maletas de 
instrumentação 

Desenvolver um suporte móvel para as maletas com equipamentos Smar 

Desenvolver bancadas didáticas utilizando equipamentos da Endress+Hauser 

Organizar gavetas e bancadas do Laboratório 
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Atividades de Estágio Interno para alunos do Curso Tecnologia em Automação Industrial (continuação) 
 

Máquinas Elétricas Elaborar manual de utilização de máquinas e bancadas 

Elaborar roteiro de ensaios e experimentos para as disciplinas que utilizam as 
bancadas e equipamentos 

Desenvolver roteiro de aula prática para a bancada para motores e inversores SEW 

Eletricidade Elaborar roteiro de atividades para a utilização do Osciloscópio 

Desenvolver projeto de adaptação para atender a disciplina de Microcontroladores 

Confeccionar cabinhos Jumpers para protoboard 

MiniCIM Desenvolver novos roteiros de exercícios para o Robô MELFA 

Desenvolver roteiro de utilização do torno CNC  

Verificar funcionamento da Fresadora CNC 

Limpeza e organização do MiniCIM e MPS 

Projetos Organizar Laboratório 

Desmontar projetos deixados e separar peças por categorias 

Elaborar lista de materiais/equipamentos faltantes no laboratório 

Sala 35 Elaborar lista de materiais 

Elaborar projeto detalhado de implementação do laboratório 

Elaborar lista de materiais/equipamentos faltantes no laboratório 

Robótica Organizar o laboratório 

Elaborar lista de materiais/equipamentos faltantes no laboratório 

Ensaios Mecânicos Realizar inventário do armário da Impressora 3D 

Elaborar lista de materiais/equipamentos faltantes no laboratório 

Óptica Auxiliar na confecção do projeto de máquina automática de deslocamento de amostras 
para experimentos de Speckle 

Auxiliar na construção dos algoritmos para monitoramento da máquina automática de 
deslocamento de amostras 

Auxiliar na organização e infraestrutura das atividades gerais de iniciação científica 
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Atividades gerais de iniciação científica: seminários; disciplinas de extensão; 
preparação de laboratórios didáticos para disciplinas de extensão; confecção de 
relatórios, artigos para revistas e congressos; reuniões gerais 

Auxiliar na monitoria da disciplina de Fenômenos de Transporte 

 


