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OBS:
PRÉ-REQUISITOS:

CÓ-REQUISITOS:

OBJETIVOS

Objetivos Gerais:
1. Contribuir na formação prática do graduando, no uso de recursos e conhecimento adquiridos
ao longo do curso.
2. Desenvolver capacidade de aprofundar teorias e práticas estudadas às experiências cotidianas
para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional.
3. Proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar situações reais de seu futuro campo de
trabalho e, por meio da prática recebida, analisar criticamente as situações de trabalho à luz
dos conhecimentos adquiridos.
4. Viabilizar aprimoramento técnico-científico na formação, além de possibilitar o
desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão no setor específico da atividade
de aplicação.

EMENTA
Orientação supervisionada da práxis profissional, envolvendo diferentes aspectos das atividades
comunicacionais. Elaboração de um projeto de estudo/relatório, a ser apresentado em forma escrita
e oral, que contemple a área de aplicação envolvida.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA





Ministrar aulas expositivas – palestras.
Desenvolver orientação individual aos alunos candidatos (Plano de Atividade de Aplicação
Prática e documentação necessária).
Visitas aos locais de Atividades possibilitando detectar problemas ou carências dos alunos.
Orientação especifica para elaboração do Relatório das Atividades de Aplicação Prática
(conforme Regulamentação).
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