
 

 

 

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 067, DE 15 DE JULHO DE 2020 
 

 

Retifica e ratifica a Resolução Reitoria nº 035/2020 de 

23/06/2020, que dispõe sobre o Regulamento Geral de 

Estágio Supervisionado Obrigatório dos Cursos de 

graduação da UNIARP.  

 
: 

O Presidente do Conselho Universitário da UNIVERSIDADE ALTO VALE 

DO RIO DO PEIXE -UNIARP, no uso de suas atribuições,  

CONSIDERANDO o disposto no art. 8º inciso I e II, do Regulamento Geral da 

UNIARP; 

CONSIDERANDO o deliberado em reunião realizada no dia 15 de julho de 

2020, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Retifica e ratificar o Regulamento Geral de Estágio Supervisionado 

Obrigatório dos Cursos de graduação da UNIARP, conforme documento apenso. 

§ único. Este regulamento não se aplica aos cursos de graduação em: 

Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, 

que possuem normativa própria. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeito 

retroativo a 23 de junho de 2020. 

. 

 

 

Prof. Dr. Anderson Antônio Mattos Martins 
Presidente do Conselho Universitário - CONSUN 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - UNIARP 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO GERAL DE  

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  
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REGULAMENTO GERAL DE  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
OBRIGATÓRIO 

 

Art. 1º. Esse regulamento normatiza as atividades relacionadas ao Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório ou afins dos Cursos de Graduação da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) nos termos e limites dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs), das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos 

cursos de graduação, pela Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei de 

Estágios), e demais legislações vigentes.  

 

CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO 

 

Art. 2º. O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório dos Cursos de  Graduação 

define-se como um processo de aprendizagem profissional que: 

I. integra o conhecimento adquirido pelo discente em sala de aula à  prática 

profissional e estimula o reconhecimento de habilidades e de 

competências adquiridas em situações reais de vida e de trabalho; 

II. propicia, ao discente, a aquisição de experiência profissional específica, 

visando a sua inserção eficaz no mercado de trabalho; 

III. pode desenvolver-se em instituição concendente ou em laboratórios 

específicos; 

IV. está em sintonia com os Projetos Pedagógicos dos Cursos, com os 

objetivos da instituição e com o perfil profissional desejado pela Uniarp; 

V. pode constituir-se numa atividade de investigação, explicitação, 

interpretação e intervenção na realidade e de enriquecimento da 

formação profissional dos discentes. 

 

Art. 3º. O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório  é disciplina em todos os 

cursos que possuem sua obrigatoriedade prevista nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) e/ou em seus Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs).                      



 

 

 

 

Art. 4º.  A prática do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório deverá resultar 

em um documento denominado “Relatório de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório”, cuja estruturação e apresentação definem-se pela Normalização da 

UNIARP. 

 

Art. 5º. O produto do estágio deverá resultar em um resumo expandido a ser 

submetido no Seminário de Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão 

(Sedepex). Exceções deverão ser aprovadas pelo Colegiado de Curso e deferidas 

pela Reitoria. 

 

 

CAPÍTULO II - DAS POLÍTICAS E DOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  

 

Art. 6º. As políticas e os objetivos do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

visam a: 

I. contribuir para a consolidação da UNIARP como Universidade voltada à 

busca por soluções para os problemas regionais e/ou nacionais; 

II. fortalecer relações de parceria permanentes e continuadas com os campos de 

estágio supervisionado; 

III. respeitar as peculiaridades e a natureza de cada curso, expressas nos 

objetivos e no seu projeto político pedagógico; 

IV. garantir uma avaliação permanente e continuada do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório com a participação de todos os envolvidos; 

V. oferecer condições concretas de investigação, análise, interpretação da 

realidade e intervenção nessa mesma realidade; 

VI. proporcionar, ao discente, a oportunidade de aplicar conhecimentos 

acadêmicos em situações de prática profissional efetiva, criando a 

possibilidade de exercitar suas habilidades; 

VII. proporcionar, ao discente, a oportunidade de integrar-se ao campo 

profissional, ampliando sua formação teórico-prática e interdisciplinar; 



 

 

 

VIII. favorecer o desenvolvimento de competências e de habilidades como cidadão 

e como profissional consciente; 

IX. possibilitar a atuação profissional do discente e a reflexão sobre a mesma, 

permitindo-lhe construir e repensar sua práxis numa experiência significativa;  

X. buscar a integração da UNIARP às organizações profissionais, sociais e 

culturais ligadas à área de formação do corpo discente. 

 

 
CAPÍTULO III - DA MATRÍCULA NA DISCIPLINA ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  

 

Art. 7º.  A disciplina Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório ou afins é 

atividade curricular obrigatória aos cursos que a contemplem em sua matriz 

curricular. O estágio consiste no desenvolvimento de atividades relacionadas à 

respectiva área de estudo e pode dar-se em organizações públicas, privadas ou 

híbridas, acompanhadas pela UNIARP, pela Unidade Concedente de Estágio e 

geridas por entidade conveniada à UNIARP. 

 

Art. 8º. A matrícula na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

dar-se-á acordo com os ordenamentos legais da Uniarp, observando os pré-

requisitos das disciplinas estabelecidos nas Matrizes Curriculares dos Cursos de 

Graduação conforme PPCs dos Cursos. 

 

Parágrafo único - O discente que iniciar o Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório sem que tenha efetuado e regularizado sua matrícula, bem como sem 

contrato assinado por todas as partes, perderá o tempo de estágio realizado 

anteriormente à regularização desses procedimentos. 

 

Art. 9º. As práticas de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório poderão incluir 

atividades simuladas e reais, nos termos definidos pelo PPC, desde que a DCN 

autorize essa previsão.  

 



 

 

 

CAPÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO E DA DURAÇÃO  DO ESTÁGIO   

 

Art. 10. A duração do estágio nas organizações, a carga horária total da disciplina, 

período / semestre de oferta, as áreas de estágio e especificidades devem constar 

nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPCs) dos Cursos.  

 

Art. 11. É obrigatória a integralização da carga horária total do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório, na qual se incluem: 

 

I - Planejamento e Organização do Estágio  

Compreende as atividades de organização do processo de estágio com auxílio do 

professor de estágio, referente à formalização do estágio na organização 

concedente,  com emissão do Convênio de Estágio e Termo de Compromisso, 

preenchimento das fichas de acompanhamento (Apêndice D) e Elaboração relatório 

final. 

 

II - Prática Profissional Orientada  

Compreende as atividades práticas desenvolvidas na Organização Concedente ou 

laboratórios com o acompanhamento do supervisor de campo.  

 

Art. 12. O discente que deixar de cumprir as atividades de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório, nas datas fixadas no Plano de Ensino da disciplina, 

perderá o direito de conclusão de seu Estágio naquele período letivo. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V - DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO/ 

CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

Art. 13. Consideram-se campos de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório as 

instituições de direito público e/ou privado, os órgãos da administração pública, as 

instituiçőes de ensino, as organizaçőes não governamentais, a comunidade em geral 

e a UNIARP mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas. 

 

Art. 14.  Os campos de estágio devem apresentar condições para:  

I. planejamento e execução conjunta das atividades de Estágio; 

II. avaliação, aprofundamento e produção de conhecimentos teórico-práticos 

no campo específico de trabalho quando requerido;  

III. vivência efetiva de situações concretas de trabalho dentro de um campo 

profissional;  

IV. parceria permanente e continuada com a UNIARP;  

V. existência de infraestrutura material e de recursos humanos para um bom 

desempenho do Estágio;  

VI. aceitação das condições de supervisão e de avaliação dos estagiários. 

 

Art. 15. O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do curso poderá 

desenvolver-se pelo discente em seu local de trabalho, contanto que se aprove pelo 

Colegiado de Curso e haja acordância da parte concedente.  

 

Parágrafo único: A validade do desenvolvimento do estágio no local de trabalho 

somente se dará a partir da celebração do Termo de Compromisso. 

 

Art. 16. A UNIARP providenciará um seguro de acidentes pessoais para cada 

discente estagiário caso a empresa ou a instituição pública e/ou privada conveniada 

não o faça. 

 



 

 

 

 

SEÇÃO I - DO CONVÊNIO E DO TERMO DE COMPROMISSO 

 

Art. 17. O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório é autorizado com a 

celebração de Convênio entre a instituição de direito público e/ou privado e a 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e Termo de Compromisso celebrado entre o 

estagiário e a instituição concedente. 

 

Art. 18. O Convênio e o Termo de Compromisso são documentos obrigatórios para 

a realizaçăo do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 

§ 1º - No caso de o estágio desenvolver-se na UNIARP, o discente isenta-se de 

apresentar convênio. 

§ 2º - A celebração do Termo de Compromisso depende obrigatoriamente da 

prévia existência de Convênio assinado entre a instituição concedente e a 

UNIARP. 

 

Art. 19. O Termo de Compromisso deverá ser assinado obrigatoriamente: 

I. pelo estagiário: discente que se encontra regularmente matriculado na 

disciplina de Estágio Supervisionado ou afins; 

II. pelo representante legal da parte concedente; 

III. pelo representante legal do Campus Universitário da UNIARP. 

 

Art. 20. O Termo de Compromisso assim como as atividades dele decorrentes não 

criam vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo o estagiário receber 

bolsa-auxílio ou outra forma de contraprestação que se venha a acordar entre o 

estagiário e a instituição concedente, ressalvado-se o que dispuser a Lei do Estágio. 

      

 

CAPÍTULO VI - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  

 



 

 

 

Art. 21.  A estrutura organizacional do Estágio Curriclar Supervisionado Obrigatório 

nos cursos de graduação da UNIARP é composta de:  

I. Coordenador de Curso; 

II. Professor da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório; 

III. Estagiários (discentes dos cursos de graduação). 

 

SEÇÃO I - DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE CURSO NO ESTÁGIO 

 

Art. 22. O Coordenador de Curso, no Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, 

terá as seguintes atribuiçőes: 

I. coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades de Estágio 

Curricular Supervisionado;  

II. assegurar a legalidade do processo de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório;  

III. fixar e divulgar, no plano de ensino, as datas e os horários compatíveis ao 

do período do curso e do calendário acadêmico para avaliação dos 

relatórios e das atividades desenvolvidas pelos discentes estagiários; 

IV. formalizar o encaminhamento dos discentes para cumprimento do estágio; 

V. fornecer, ao estagiário, a documentação necessária, quando formalmente 

requerida, à efetivação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório; 

VI. identificar e divulgar as oportunidades de Estágio Curricular 

Supervisionado; 

VII. manter contato com o Professor da disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado, visando ao aprimoramento e à solução de problemas 

relativos ao seu desenvolvimento; 

VIII. participar da elaboração ou das alterações deste regulamento na 

Universidade junto aos demais Coordenadores de Curso dos diferentes 

Campi. 

 



 

 

 

 

SEÇÃO II - DO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  

 

Art. 23. A disciplina é uma atividade docente relativa à prática profissional do 

estagiário, entendida como acompanhamento técnico-pedagógico na execução do 

projeto até a conclusão do mesmo.  

 

Art. 24. A carga horária destinada ao Professor é definida em ato específico da 

Reitoria.  

 

Art. 25.  O Professor deverá possuir formação na grande área do conhecimento. 

  

Art. 26. Cabe ao Professor da disciplina: 

I. desenvolver as atividades planejadas para a disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório; 

II. acompanhar o discente no desenvolvimento do relatório durante o período de 

realização do estágio;  

III. executar o programa estabelecido neste regulamento; 

IV. assegurar a compatibilidade das atividades desenvolvidas no Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório com o currículo do curso; 

V. comunicar, ao Coordenador de Curso do discente, fatos relacionados ao 

desenvolvimento de suas atividades ou do discente quando necessitar-se de 

providências superiores; 

VI. manter contato periódico com o Coordenador de Curso; 

VII. participar ativamente do processo ensino-aprendizagem do discente; 

VIII. participar das reuniões promovidas pelo Coordenador de Curso; 

IX. participar direta ou indiretamente na organização de eventos relacionados ao 

estágio;  



 

 

 

X. possibilitar a sistematização do processo de estágio de modo a que o 

estagiário demonstre seu conhecimento teórico e sua capacidade de 

observação e de sistematização das experiências vivenciadas;  

XI. efetuar a avaliação do relatório final e emitir nota; 

XII. cumprir rigorosamente as horas-atividades previstas para acompanhamento  

de Estágio; 

XIII. realizar a avaliação final, efetuar o lançamento das notas finais do estágio e 

encaminhá-las à secretaria; 

XIV. Realizar a análise de conteúdo do Relatório por meio de programas 

antiplágio, bem como atentar-se às outras maneiras de detecção de plágio. 

Cabe ressaltar que a falta de citação adequada poderá ser considerada 

plágio, bem como inadequações metodológicas poderão ser consideradas 

plágio, valendo-se do documento disponibilizado por Aires1 (2017). 

 

SEÇÃO III - DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 27. É considerado estagiário o discente regularmente matriculado na disciplina 

de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório ou afins de seu curso de 

graduação. 

 

Art. 28.  O Estagiário sujeita-se ao cumprimento do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório na forma  deste Regulamento e da Regulamentação 

Geral da Uniarp. 

 

Art. 29. São obrigações do Estagiário:  

I. apresentar, ao Professor da disciplina, todos os projetos, planos de aula, 

relatórios de acompanhamento e o relatório  final nos prazos 

estabelecidos neste Regulamento. 

                                                           
1 AIRES, J.P. Plágio, não copie essa ideia. Disponível em: 
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/430110/2/PG_PPGECT_D_Aires,%20Jo%C3%A3o%2
0Paulo_2017_1.pdf  

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/430110/2/PG_PPGECT_D_Aires,%20Jo%C3%A3o%20Paulo_2017_1.pdf
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/430110/2/PG_PPGECT_D_Aires,%20Jo%C3%A3o%20Paulo_2017_1.pdf


 

 

 

II. comunicar ao Professor da disciplina situações que ocorram no campo de 

estágio e que necessitem de sua interferência para salvaguardar a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem; 

III. cumprir com assiduidade o cronograma de estágio; 

IV. desenvolver as atividades de estágio, observando procedimentos éticos e 

morais, respeitando o sigilo das Instituições; 

V. assinar o Termo de Compromisso;  

VI. cumprir os prazos determinados pelo Professor da disciplina referentes à 

entrega da documentação formal do estágio e do Relatório de Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório; 

VII. participar dos encontros da disciplina de Estágio no dia e no horário 

previamente definidos a fim de desenvolver as atividades de 

planejamento e de avaliação do processo de estágio; 

VIII. submeter-se aos processos de avaliação estabelecidos neste 

Regulamento; 

IX. respeitar as cláusulas do Termo de Compromisso;  

X. Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) quando necessário;  

XI. Participar das orientações metodológicas, sendo obrigatória a participação 

em, no mínimo, duas orientações metodológicas coletivas e, no mínimo, 

duas orientações metodológicas individuais conforme cronograma a ser 

publicado semestralmente. 

 

Art. 30. O cumprimento da carga horária da prática de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório deverá atender aos seguintes critérios: 

I - a frequência será obrigatória integralmente; 

II - os casos previstos em legislação específica e que permitam a dispensa 

e/ou regime especial de frequência serão analisados e resolvidos pelo 

Colegiado do Curso. 

 

SEÇÃO IV - DAS ORGANIZAÇÕES CONCEDENTES 

 

Art. 31. Caberá à organização concedente do estágio: 



 

 

 

I. celebrar termo de compromisso com a Uniarp e o educando, zelando por seu 

cumprimento;  

II. ofertar instalações que tenham condições de proporcionar, ao educando, 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;  

III. indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e 

supervisionar até dez (10) estagiários simultaneamente;  

IV. por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do 

estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e 

da avaliação de desempenho;  

V. manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 

estágio;  

VI. comunicar à UNIARP quaisquer irregularidades na execução do estágio. 

 

 

CAPÍTULO VII - DA CONCLUSÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

Art. 32. O discente concluirá o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório após 

parecer de aprovação emitido pelo Professor da disciplina, observando-se o 

aproveitamento mínimo estabelecido neste Regulamento e no Regimento Geral da 

Uniarp. 

 

Art. 33. O acompanhamento de estágio dar-se-á pelo Professor da disciplina, 

observando-se os seguintes itens: 

I. aulas de acompanhamento durante o período de estágio; 

II. visitas às entidades concedentes em que estão sendo realizados os estágios 

sempre que necessário; 

III. relatórios parciais elaborados pelo estagiário; 

IV. ficha de acompanhamento de Estágio preenchido pelo supervisor (Apêndice 

D); 



 

 

 

V. apresentação do Relatório Final. 

 

Art. 34. Para aprovação nas atividades práticas de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório, o discente deverá obter média igual ou superior a 7,0 

(sete). 

 

§ 1º A composição da média final da disciplina de Estágio Supervisionado 

Obrigatório acontecerá da seguinte forma: 

I. Média 1 (M1): nota atribuída pelo docente da disciplina conforme Ficha de 

Avaliação (Apêndice E); 

II. Média 2 (M2): nota atribuída pelo(a) Supervisor(a) de Estágio na 

Empresa/Entidade Cedente, conforme Ficha de Avaliação (Apêndice D); 

III. Média 3 (M3): Relatório de Estágio + Submissão/ apresentação no Sedepex. 

 

Parágrafo único: Nos cursos da Educação a Distância (EaD), a avaliação dos 

estágios se verificará nos termos previstos pelo Regulamento da EaD e previstos no 

PPC do curso, respeitando suas DCNs. 

 

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 35.  Será obrigatória a frequência do estagiário no período previamente 

estabelecido e escolhido para as atividades de Estágio Supervisionado, sendo 

admitida a compensação das faltas nos termos da legislação em vigor.   

Parágrafo único: A compensação de faltas será efetuada mediante a reposição das 

horas faltantes com a apresentação de um cronograma de reposição  apresentado 

pelo discente dentro do período de realização do estágio. 

 

Art. 36.  O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do curso deverá ser 

realizado individualmente.  

 



 

 

 

Art. 37. O discente que, por má administração, negligência ou omissão, danificar e 

extraviar equipamentos ou parte deles ou causar danos à instituição concendente ou 

à UNIARP deverá ressarcir ou indenizar os prejuízos causados. 

 

Art. 38. Somente se permitirá o estágio individual fora dos campos de estágio ou das 

linhas de pesquisa ou de extensão de interesse institucional, em casos 

excepcionais, devidamente analisados e aprovados pelo Colegiado de Curso.  

 

Art. 39.  Não se permitirá a abreviação de estudos na disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório.  

 

Art. 40. Poderá haver convalidação da disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório SOMENTE nos casos de reingresso para o mesmo 

curso de formação, atendendo a todos os demais critérios da Resolução Institucional 

de Aproveitamento de Estudos.  

 

Art. 41. Os casos omissos resolver-se-ão pela Coordenação do Curso, Colegiado, 

Reitoria e CONSUN, respectivamente. 

 

Art. 42. Este Regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação. 

 

. 



 

 

 

APÊNDICES 

 



 

 

 

 

APÊNDICE A - CADASTRO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Dados do Local de Estágio  

Nome da Empresa:  

CNPJ/CPF(Prof. Liberal):  

Nº de Funcionários:  

Endereço:                                                                                             N°: 

Bairro:                                                      CEP:                                   Cidade/UF: 

Telefone: 

Representante Legal da empresa (Proprietário, gerente, presidente...) 

Nome:                                                                    

CPF:                                                                            Sexo: F (  ) M (  )                                         

Cargo:                                                                              Formação:  

E-mail: 

Supervisão 

Nome:  

CPF:                                                          Cargo:                                                                                    

Formação: 

Número do Registro no Conselho:                                  Sexo: (  ) M (  ) 

E-mail:                                             

Horários  

Carga Horária Total:                                                          Carga horária diária:                                    

Dias da semana:                                                                 

Horário do estágio: 

Faz estágio Remunerado?              Sim (  ) Não (  )           

Atividades  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Nome do Acadêmico:  
 

 

 



 

 

 

APÊNDICE B - TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 
 
Coordenador do Curso de ___________________________ 
 
Da Universidade Alto Vale Do Rio Do Peixe (UNIARP)  
Campus de ________________ 
 
 
Prezado(a) Coordenador(a), 
 
 

Eu, ______________________________________________, comunico meu aceite 

para a Orientação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do (a) aluno(a) 

_______________________________________________, que se realizará no 

período de _______________________________________________________. 

 
 
Atenciosamente, 
 

 
___________________, ______de ______________ de 20__. 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Supervisor Unidade Concedente



 

 

 

 
 
 

APÊNDICE C - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO 
 

Nome do(a) Estagiário(a): ______________________________________________________________________________ 

Empresa/Entidade Cedente: ____________________________________________________________________________ 

 

DATA DESCRIÇÃO 
VISTO 
ALUNO 

VISTO 
SUPERV. 

VISTO 
PROF. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

APÊNDICE D - FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PELA CONCEDENTE 
 

Nome do(a) Estagiário(a): __________________________________________ 
Empresa/Entidade Concedente: _____________________________________ 
Curso: ___________________     Período do Estágio:  ___/___/ ___ a   ___ /___/ __ 

 

OBSERVAÇÕES: A avaliação do(a) estagiário(a) será expressa pela média aritmética 
das avaliações atribuídas a cada item dos critérios a seguir, sendo atribuído um 
conceito numa escala de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

ASPECTOS AVALIADOS NOTA 

1. Interesse: preocupação para conhecer os aspectos relacionados ao 
trabalho/empresa. 

 

2. Iniciativa: iniciativa demonstrada para desenvolver seus trabalhos sem 
dependência de outros. 

 

3. Cooperação: disposição para cooperar e atender prontamente às 
solicitações. 

 

4. Assiduidade: frequência ao(s) local(is) de estágio conforme cronograma.  

5. Pontualidade: comparecimento ao(s) local(is) de estágio em horários 
marcados. 

 

6. Disciplina: observância das normas e dos regulamentos internos da 
Empresa. 

 

7. Sociabilidade: facilidade de integração com as pessoas.  

8. Adaptabilidade: facilidade em compreender e em se adaptar às situações 
do dia a dia de trabalho. 

 

9. Senso de Responsabilidade: zelo pelo material, bens e equipamentos 
da Empresa. 

 

10. Ética: conduta em relação aos padrões e aos costumes.  

MÉDIA  

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

Carimbo da Empresa  
______________, ____ de ___________ de ______ 
 
_______________________________________ 
Supervisor(a) do(a) Estagiário(a) na Concedente 

 
 



 

 

 

APÊNDICE E - FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PELO PROFESSOR  
 

Nome do(a) Estagiário(a): __________________________________________ 
Empresa/Entidade Concedente: _____________________________________ 
Curso: _________________________________________________________ 
Período do Estágio:  ___/___/ ___ a ___ /___/____ 

 

OBSERVAÇÕES: A avaliação do(a) estagiário(a) será expressa pela média aritmética 
das avaliações atribuídas a cada item dos critérios a seguir, sendo atribuído um 
conceito numa escala de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

ASPECTOS AVALIADOS NOTA 

1. Interesse: busca de dados/informações para o desenvolvimento do 
estágio. 

 

2. Iniciativa: iniciativa para o desenvolvimento de seus trabalhos.  

3. Assiduidade: comparecimento às reuniões de orientação e às 
atividades programadas. 

 

4. Planejamento: cumprimento do cronograma e de prazos.  

5. Organização: disposição da apresentação do projeto e do relatório e das 
partes. 

 

6. Clareza: inteligibilidade do texto apresentado.  

7. Criatividade: inovação das ideias sugeridas.  

8. Conhecimento: domínio do conteúdo apresentado.  

9. Contribuições: contribuições das ideias e das sugestões para inovações 
e/ou implementações. 

 

10. Ética: conduta em relação aos padrões e costumes.  

MÉDIA  

 

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO FINAL 

 
_____________, ____ de ___________ de ______ 
 
 
_________________________________________ 
Professor(a) do Estágio Supervisionado 

 
 


