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Resumo:
A Usina Goianésia S/A é pioneira em produção de açúcar em álcool e umas das mais importantes Usinas de
açúcar e álcool no vale do são patrício, sendo referência em alta produção e qualidade. A Usina Goianésia S/A
possui um estrutura que lhe permite ter autonomia em todo o processo de fabricação de açúcar e álcool. A
empresa possui setores que abrangem deste a preparação do terreno, o plantio da cana, colheita e transporte,
dentro dos setores da empresa se concentram oficinas de manutenção industrial e automotiva além de oficinas
de fabricação, centro de TI e contabilidade, que resultam em uma aceleração da produção e correções de falhas
com maior precisão. Este trabalho teve como objetivos relatar as experiências vivenciadas durante a realização
do estágio supervisionado obrigatório, realizado na oficina de veículos da empresa, onde se concentra a
manutenção de colhedeiras, tratores e caminhões. A carga horária das atividades do estágio foi de 300
horas/aulas, e foram desenvolvidas sob a supervisão dos Engenheiros André Brito e Jamilly Talissa, sempre
acontecendo no período matutino entre 7:00 e 13:00. As principais atividades desenvolvidas foi o
acompanhamento das atividades dos colaboradores da oficina mecânica de veículos, bem como o consumo de
lubrificantes e combustível, inicialmente havia uma cronograma para realizar as atividades de manutenção pós
safra, que é o período onde todos os veículos da empresa estão disponíveis para a realização de uma revisão
geral possibilitada pelo fim da colheita, esse cronograma previa as direções dos grupos de trabalhadores e
atividades necessárias em cada equipamento, o acompanhamento teve como objetivo relatar o andamento do
cronograma através de registro individuais dos colaboradores e também informar possíveis falhas e auxiliar nas
correções dessas falhas. Como resultados esperados, foi obtido o cumprimento do cronograma assim como
também foi evidenciado a importância do planejamento e acompanhamento das atividades.
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