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RESUMO
Estágio curricular uma prática de caráter pedagógico, que promove a
aquisição de competências profissionais, desenvolve habilidades, hábitos e
atitudes. Todo estágio é curricular, ou seja, deve contribuir com a sua formação
profissional e pode ser obrigatório para a integralização do curso ou não
obrigatório, caracterizando-se como uma formação complementar. (UFT)
Afonso Bezerra, município no estado do Rio Grande do Norte. Sua
população, estimada pelo IBGE, no ano 2020 era de 11.029 habitantes. Área
territorial de 576.179 km². Limita-se com os municípios de Alto do Rodrigues,
Pedro Avelino, Açu, Angicos e Ipanguaçu. (Wikipedia)
Palavras Chaves: Estágio, Afonso Bezerra, Formação, Complementar.
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1. INTRODUÇÃO

O relatório apresentado descreve sobre o estágio curricular que foi realizado
pelo aluno do curso técnico integrado em informática do Campus Avançado
Lajes, Felipe José da Silva Ferreira, durante o período de 01/04/2018 até a data
de 31/10/2018 totalizando 6 meses de atividades desenvolvidas na Prefeitura
Municipal de Afonso Bezerra/RN.
O estagiário desenvolveu atividades para a prefeitura do município de Afonso
Bezerra, no estado do Rio Grande do Norte, lotado na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, sendo essa representada pela secretária municipal, a Sr.ª
Thamires Cunha de Araújo.
O presente estágio foi desenvolvido nas dependências da instituição, Centro
Educacional Municipal Batista Montenegro, localizado na Rua Maria Aline
Pinheiro, SN, Centro, Afonso Bezerra/RN, no horário das 19h às 22h sob a
supervisão da Diretora Valdenora Tavares.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1 MANUTENÇÃO E SUPORTE DE COMPUTADORES;
Primeira semana, foi analisado a situação do laboratório de informática da
instituição, no qual foi constatado o abandono e falta de manutenção das
máquinas oriundas de um projeto do Governo Federal, o ProInfo do MEC
no ano de 2007. Diante as análises foi solicitado a direção da instituição
e posteriormente a secretária do município para a aquisição de material
para a manutenção corretiva das máquinas. As máquinas são compostas
por; Processador Intel Celeron 1.8GHz, Memória RAM de 512MB e Disco
Rígido de 80GB, dispondo de leitores e gravadores de CD/DVD.

Foi solicitado;
•

Pulseiras antiestáticas com fio.

•

Escovas e Pincéis antiestáticas.

•

Pasta térmica.

Após o recebimento do material foi realizado a manutenção corretiva das
16 máquinas, sendo que destas, 14 foram recuperadas. O sistema
operacional que estava instalado era o LE 3.0 (Linux Educacional 3.0) no
qual foi removido e instalado um Sistema Operacional dedicado a
máquinas antigas, o Lubuntu, SO este que é desenvolvido para máquinas
com memória RAM de 512MB.

2.2 TREINAMENTO DE INFORMÁTICA BÁSICA;
Esta atividade, foi desenvolvida após a finalização da estruturação do
laboratório de informática da instituição, os docentes da instituição, não
tinham habilidades com o computador, repassei aos profissionais da
secretaria e diretoria importantes informações tais como, utilização do
Word, atalhos e informações sobre funções, normas ABNT, como
configurar uma página, como salvar arquivos. Atalhos importantes no
Sistema Operacional, como melhorar o desempenho da máquina,
utilização de impressora e padronização de documentos.

2.3 ESTRUTURAÇÃO
COMPUTADORES;

E

CONFIGURAÇÃO

DA

REDE

DE

Foi realizada a estruturação e configuração da rede do laboratório,
faltando apenas o recebimento do link externo para as máquinas, assim
possibilitando o acesso a internet. Já na secretaria foi realizada a
configuração das máquinas para o funcionamento em uma única rede, foi
realizada a implementação da impressora na rede, facilitando a utilização,
tendo em vista que antes, era necessário a utilização de armazenamento
removível para realizar a impressão de documentos. Também foi
configurada a rede Wireless da instituição para evitar conexão lenta, tendo
em vista que os roteadores estavam sendo mal utilizados, e mal
configurados.

2.4 DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Última atividade desenvolvida, após a finalização das outras atividades,
até o final do estágio fiquei desenvolvendo atividades na diretoria da
escola. Nesta atividade realizei a digitação de documentos oficiais e não
oficiais, tais como ofícios, provas, boletins, nesta parte implementei o
padrão de provas para a escola, formatação e configuração das páginas
para impressão e uma forma para economia de folhas, tendo em vista que
antes não utilizavam o sistema frente e verso.

3. DIFICULDADES VIVENCIADAS
Durante este período, houve momentos que precisaram ser tratados com
cautela. Sabemos que o sistema público é falho, com relação aos materiais
solicitados, houve atrasos, o que comprometeu em partes o andamento do
estágio, adquiri com recursos próprios as ferramentas para a abertura dos
computadores, pois o processo licitatório demorou muito, sendo assim, para
não perder o tempo do contrato, foi realizando etapas mais fáceis. Houve
uma série de problemas com o pagamento da bolsa, chegando a atrasar no
início e fim do contrato. O contrato estipulava 3 horas diárias, totalizando 15
horas semanais, como único estagiário da área atuando na secretaria de
educação do município, recebia diversas solicitações para avaliação nas
escolas do município, tanto da área urbana, quanto rural, quando possível o
apoio era prestado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Diante do que foi vivenciado, é essencial e de grande importância para
formação acadêmica, vivenciar problemas do cotidiano relacionado a área de
formação do curso, o estágio proporciona ao estudante o poder de aplicar os
conhecimentos obtidos durante a jornada acadêmica em um ambiente de
trabalho. As dificuldades encontradas serviram de aprendizado, foi
interessante

vivenciar

responsabilidade,

problemas

e

ter

que

solucioná-los

com

