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REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

CAPITULO I – DA DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

Art.1º - O Estágio Curricular é a atividade de aprendizagem proporcionada ao estudante 

pela participação em situações reais, que lhe permita vivenciar, aplicar e aprofundar os 

conhecimentos e objetivos do curso.  

 

Art. 2º - O Estágio Curricular, previsto no currículo do Curso é disciplinado pela Legislação 

Federal de estágio vigente, a LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 retrata sobre 

o estágio obrigatório e não-obrigatório. O estágio pode ser definido como ato educativo 

escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para 

o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 

instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 

especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação 

de jovens e adultos. 

 

Art. 3º - De acordo com a LEI N. 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, o Estágio 

obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito 

para aprovação e obtenção de diploma. O Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido 

como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. 

 

Art. 4º - A operacionalização do Estágio Curricular é regida pelas diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos, pelo Projeto Pedagógico dos Cursos e por esta Norma.  

CAPITULO II – DOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO CURRICULAR 

 

Art. 5º - O Estágio Curricular tem como objetivo proporcionar ao aluno a oportunidade de 

relacionar as informações recebidas em sala de aula com as práticas executadas pelas 

Organizações Públicas e Privadas, desenvolvendo sua habilidade analítica e criativa 

perante os aspectos percebidos pelo mesmo, contribuindo com a eficácia do processo 

educacional e de formação profissional.  
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São Objetivos Específicos: 

 

 Contribuir para o desenvolvimento da habilidade de demonstrar a compreensão de todo 

o conteúdo absorvido em sala de aula, de modo integrado, sistêmico e estratégico e as 

suas relações com o ambiente externo da organização.  

 Proporcionar a oportunidade de ampliar o seu conhecimento através da observação e 

a elaboração de diagnósticos organizacionais;  

 Contribuir para o ingresso dos Alunos no mercado de trabalho após a conclusão de sua 

graduação;  

 Contribuir para uma maior integração entre Faculdade e Empresas da comunidade e 

região;  

 Incentivar o desenvolvimento da potencialidade empreendedora dos alunos; 

 

CAPÍTULO III - DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 6º. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição 

de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo 

constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não 

ultrapassar: 

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação 

especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação 

de jovens e adultos; 

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino 

superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. 

§ 1º O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não 

estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas 

semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição 

de ensino.  
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§ 2º Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, 

nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, 

segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do 

estudante. 

Art. 7º. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) 

anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 

Art. 8º. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a 

ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxíliotransporte, na 

hipótese de estágio não obrigatório. 

§ 1º A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, 

entre outros, não caracteriza vínculo empregatício. 

§ 2º Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime 

Geral de Previdência Social. Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio 

tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser 

gozado preferencialmente durante suas férias escolares. 

§ 1º O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber 

bolsa ou outra forma de contraprestação.  

§ 2º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, 

nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano. 

Art. 9º. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, 

sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio. 

CAPITULO IV – DA ESTRUTURA DO ESTÁGIO 

 

Art. 10º - O Estágio supervisionado DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS será dividido 

em duas etapas distintas: 

 

Primeira Etapa  

 Estágio Supervisionado I – Orientada no 7º período de cada curso. Corresponde à 

orientação dos alunos nas atividades executadas no trabalho profissional. A FUTURA 

irá considerar seis(6) horas diárias como estágio supervisionado daqueles que 
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estiverem atuando, direta ou indiretamente, na área afim do curso. O total de horas 

para o 7º período é de 220 horas de atividades desempenhadas pelo aluno.  

 

Segunda Etapa 

 Estágio Supervisionado II – Corresponde a orientação dos alunos nas atividades 

executadas no trabalho profissional. A FUTURA irá considerar (6) seis horas diárias 

como estágio supervisionado daqueles que estiverem atuando, direta ou indiretamente, 

na área afim do curso. O total de horas para o 8º período é de 220 horas de atividades 

desempenhadas pelo aluno. 

 

Nessa etapa final o aluno deverá: 

 Elaborar um relatório final de estágio, considerando a realidade organizacional 

observada e aplicando os conhecimentos e competências adquiridos e desenvolvidos 

no curso.  

 

CAPITULO V – DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

BACHARELADO – CIÊNCIAS CONTÁBEIS. 

 

Art. 11º - O Estágio Supervisionado deverá ser realizado em empresas devidamente 

constituídas, que ofereçam condições essências que permitam ao aluno explicitar seus 

conhecimentos técnico-científicos, vinculados ás disciplinas de formação profissional.  

Os alunos que trabalham em qualquer instância do poder público ou que sejam sócio 

proprietário de empresas poderão utilizar essas atividades como parte integrante do estágio 

supervisionado, mediante a apresentação da documentação necessária e do Relatório 

Final do Estágio. No caso de empresa de propriedade do aluno, a documentação relativa 

ao estágio deverá ser assinada por outra pessoa que não o próprio, de preferência a 

empresa ou profissional que cuida da documentação regulamentar da empresa (contador, 

advogado, consultor, etc.). 

O aluno poderá realizar estágio na própria empresa em que exerça atividades profissionais 

(o seu local de trabalho), não sendo necessário se inscrever em outro processo de seleção 

de vagas para estágio. Preferencialmente, o aluno deverá estagiar observar e analisar 
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outras áreas de atuação que não as de suas atividades cotidianas, entrando em contato 

com diferentes conhecimentos e conceitos com os quais comumente não trabalha.  

Mesmo que o estágio seja desenvolvido no local em que o aluno já trabalha, este deverá 

cumprir todas as etapas dos Estágios Supervisionados I e II, entregando os relatórios e 

demais documentos solicitados, participar das orientações com coordenador de Estágio e 

entregar no final do semestre o Relatório Final do Estágio.  

O desenvolvimento das atividades de estágio é individual, não sendo permitido que o 

trabalho seja feito em conjunto. Também não será permitido o recurso de cópia ou qualquer 

outra ação dessa natureza na elaboração do relatório de estágio. 

CAPITULO VI – DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO E DA IES PARA REALIZAR O 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Art. 12º Para realizar o estágio curricular obrigatório o aluno deverá: 

O Aluno estagiário tem as seguintes obrigações: 

 Informar-se sobre o estágio na Coordenação de Estágio da Faculdade; 

 Ficar atento às ofertas e chamadas de estágio publicadas pela Coordenação do 

Estágio;  

 Buscar por conta própria sua vaga de estágio junto às empresas, entidades, 

instituições com e sem fins lucrativos, retornando a Coordenação de Estágio da 

Faculdade, depois de conseguida a vaga para regularizar a situação;  

 Após a aceitação pela Coordenação de Estágio Supervisionado, providenciar a 

documentação exigida, obedecendo à legislação sobre estágio e o regulamento da 

FUTURA; 

 Assinar o Termo de Compromisso de Estágio com a instituição, entidade ou 

empresa, tendo como interveniente a FUTURA, através do Convênio de Estágio 

firmado entre a Conveniada e a Convenente; 

 Encaminhar a documentação (Termo de Convênio / Termo de Compromisso / 

Comprovante de Seguro de Acidentes Pessoais Obrigatórios e demais documentos 

pertinentes) no prazo estabelecido pela Coordenação de Estágio; 

 Cumprir, junto à empresa conveniada, todas as atividades de estágio programadas, 

bem como a carga horária mínima obrigatória; 
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 Manter contatos mediante agendamento dos horários com o coordenador de Estágio 

Supervisionado para discussão e aprimoramento do seu trabalho; 

 Justificar as faltas (em caso contrário será reprovado por Frequência Insuficiente); 

 Elaborar o Relatório de Estágio segundo a estrutura proposta Manual de Estágio.  

 

Art. 13º São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus 

educandos:  

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 

assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte 

concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do 

curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário 

escolar; 

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 

cultural e profissional do educando; 

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável 

pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, 

de relatório das atividades; 

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro 

local em caso de descumprimento de suas normas; 

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 

educandos; 

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 

realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

Esclarecedora sobre a Lei do Estágio 

ei 11.788, de 25 de Setembro de 2008 

10 

CAPÍTULO VII – DA POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO 

 

O Aluno receberá orientação durante a realização do Estágio Supervisionado, nos 7º e 8º 

períodos. Os atores envolvidos no processo têm como atribuições: 
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A. O COORDENADOR DE ESTÁGIO. 

 Criar as condições necessárias para a realização do Estágio segundo as normas 

previstas neste Regulamento; 

 Buscar parcerias que permitam o aumento da oferta de oportunidades de Estágio 

para os alunos; 

 Orientar alunos, professores orientadores e supervisores nas empresas, quanto ao 

modo de funcionamento do Estágio; 

 Avaliar, em conjunto com o professor orientador, o Relatório de Estágio produzido pelos 

alunos. 

 

B. O PAPEL DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO NA EMPRESA 

 Respeitar o contexto básico da profissão e o Plano de Estágio acordado entre o aluno e 

a Faculdade; 

 Orientar, acompanhar e organizar as atividades práticas do estagiário na empresa; 

 Oferecer os meios necessários à realização de seus trabalhos; 

 Comunicar a Faculdade qualquer alteração ou interrupção no estágio; 

 Manter contato com a Coordenação de Estágio Supervisionado e responder o 

Questionário de Acompanhamento de Atividades, quando for solicitado; 

 Responsabilizar-se, em conjunto com o coordenador de estágio, pelo Relatório de 

Estágio elaborado pelo aluno ao final de suas atividades. 

CAPÍTULO VIII - DAS DOCUMENTAÇÕES 

 

A documentação de início do estágio deve ser preparada e entregue à Coordenação de 

Estágio durante os primeiros 30 dias de estágio ou início do semestre. Em caso de atraso na 

entrega da documentação, será invalidado o período de início de estágio anterior a 30 dias 

da data da entrega. Nesse caso, os documentos serão devolvidos aos alunos para correção 

das datas de início e término do estágio. 

A documentação de término do estágio deve ser entregue à Coordenação de Estágio até 30 

dias após o término do estágio ou semestre.  

A entrega após o prazo acima implicará na exigência de novo estágio desde o início. 
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A entrega da documentação de término do estágio após dezembro, último mês do ano letivo, 

sujeita o aluno a matrícula como dependente no ano letivo em que vier a concluir o estágio, 

pagando a matrícula e as parcelas da anuidade relativas a uma dependência, até o mês da 

aprovação do estágio. 

A documentação deverá ser regularizada no prazo máximo de duas semanas, dentro do 

período de aulas, caso haja correções a se fazer. 

1. Aluno estagiário: 

 Requerimento de Estágio Supervisionado; 

 Dados Cadastrais da Empresa/Organização; 

 Termo de Compromisso da Empresa/Organização devidamente assinado; 

 Comprovante de seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário. 

 

2. Aluno funcionário da Empresa/Organização: 

 Requerimento de Estágio Supervisionado; 

 Dados Cadastrais da Empresa/Organização; 

 Fotocópia da Carteira de Trabalho (folhas de identificação e do registro profissional) ou 

do Contrato de Trabalho. 

 

3. Aluno proprietário da Empresa/Organização: 

 Requerimento de Estágio Supervisionado; 

 Dados Cadastrais da Empresa/Organização; 

 Fotocópia do Contrato Social da Empresa/Organização; 

 Fotocópia da Célula de Identidade (RG). 

 

4. Aluno filho ou cônjuge do proprietário da Empresa/Organização: 

 Requerimento de Estágio Supervisionado; 

 Dados Cadastrais da Empresa/Organização; 

 Fotocópia do Contrato Social da Empresa/Organização; 

 Fotocópia do documento que comprove o vínculo com a Empresa; 

 

5. Aluno autônomo que prestam serviços a pessoas jurídicas: 
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 Requerimento de Estágio Supervisionado; 

 Dados Cadastrais da Empresa/Organização; 

 Fotocópia autenticada do Contrato de Prestação de Serviços x Empresa; 

 Fotocópia autenticada da Inscrição Municipal. 

CAPÍTULO IX – DAS NORMAS GERAIS DE ESTÁGIO 

 

1- A duração do estágio não poderá ser inferior a um semestre letivo; 

2- O estudante-funcionário de empresa poderá requerer ao Coordenador de Estágio e do 

Curso o aproveitamento das atividades que desenvolve, desde que em área afim, para 

efeito de Estágio Supervisionado; 

3- As atividades desenvolvidas em empresas, entidades ou instituições, inclusive em 

período de férias escolares (dezembro e janeiro) podem ser consideradas como parte do 

estágio curricular; 

4- A jornada desenvolvida pelo estudante como estágio em empresas, entidades ou 

instituições deverá compatibilizar-se com seu horário escolar;  

5- A emissão dos Documentos de Conclusão de Curso e a Colação de Grau estão 

condicionadas ao cumprimento do estágio e a avaliação final do aluno dada como 

suficiente pelo Orientador de estágio;  

6- O estágio não cria vínculos empregatícios de qualquer natureza com a parte concedente 

de estágio;  

7- O estudante estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de remuneração, que venha 

a ser acordado em contrato, observando-se o que dispõe a legislação em vigor, devendo 

o estudante, em qualquer hipótese, estar assegurado contra acidentes pessoais;  

 

Esse regulamento entre em vigor a partir da sua data de aprovação e casos omissos serão 

resolvidos pela Coordenação de Estágio em conjunto com a Coordenação de Curso. 

 

 

Votuporanga – 10 de outubro de 2017. 
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TERMO DE CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

FACULDADE FUTURA  

Av. Vale do Sol – Nº4876 – Votuporanga – SP.    CEP: 15.500-269                                

CNPJ : 

Representada por:  

 

UNIDADE CONCEDENTE 

Nome:  

Endereço: 

Tel/fax: 

Tipo de Estabelecimento: 

CNPJ:                                                       I.E: 

Representante Legal: 

 

As partes acima qualificadas celebram entre si o presente TERMO DE CONVÊNIO PARA 

CONCESSÃO DE ESTÁGIO, conveniando as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 O presente convênio visa formalizar as condições básicas de Estágios de alunos da 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO, de interesse curricular, obrigatório ou não, em atividade de 

aprendizagem, treinamento prático e aperfeiçoamento, em estabelecimento da 

UNIDADE CONCEDENTE, conforme Lei Federal 11.7888/08. 

1.2 Para fins deste convênio entende-se como estágio as atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural proporcionadas ao estudante pela participação em 

situações de vida e trabalho, no estabelecimento da UNIDADE CONCEDENTE, com a 

interveniência da INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

1.3 Para fins deste convênio a UNIDADE CONCEDENTE não deverá repassar qualquer 

tipo de verba à INSTITUIÇÃO DE ENSINO pelo fato de conceder oportunidade de 
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estágio em suas instalações. O estágio terá duração coincidente com o ano letivo da 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

1.4  O estágio poderá ser renovado quando houver o assentimento da UNIDADE 

CONCEDENTE e do ESTÁGIÁRIO com a interveniência da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 

durante o período em que o mesmo for aluno regularmente matriculado na 

FACULDADE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS PROPOSIÇÕES DA UNIDADE CONCEDENTE 

 

2.1  A UNIDADE CONCEDENTE se propõe a propiciar aprendizado profissional aos 

estudantes da INSTITUIÇÃO DE ENSINO nos termos da legislação e das disposições 

deste convênio. 

2.2 A seu critério, fixará o número de vagas para ESTAGIÁRIOS, bem como a distribuição 

dessas vagas dentre as atividades de aprendizagem social, profissional e/ ou cultural. 

2.3 Fornecerá para a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, as informações disponíveis sobre o 

desempenho do ESTAGIÁRIO, por meio de relatórios mensais sucintos, para efeitos de 

avaliações. 

2.4 Assinará com cada ESTAGIÁRIO um TERMO DE COMPROMISSO na forma e padrão 

usado para finalidade do estágio atendendo a legislação vigente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

3.1 A INSTIUIÇÃO DE ENSINO se obriga a apresentar a UNIDADE CONCEDENTE os 

candidatos selecionados para o estágio dentro das normas estabelecidas pelas partes 

conveniadas. 

3.2 Fornecerá e firmará os TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, como 

interveniente, para todos os ESTAGIÁRIOS que foram aceitos pela UNIDADE 

CONCEDENTE. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E RESCISÃO 

 

4.1 O presente convênio vigorará por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por 

iniciativa de qualquer uma das partes, mediante aviso com antecedência mínima de 30 

dias. 

 

 

Por assim estarem em comum acordo, firmam as partes este instrumento, em duas vias 

de igual teor, nas presenças das testemunhas abaixo. 

 

 

Votuporanga-SP, ____de__________ de 20___. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

FACULDADE– FUTURA  

 

 

 

__________________________________________________________ 

UNIDADE CONCEDENTE 
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  

 

UNIDADE CONCEDENTE 

Empresa: 

Endereço: 

CEP: 

Tel/fax: 

Tipo de Estabelecimento: 

CNPJ:                                                       I.E: 

Representante Legal: 

 

ESTAGIÁRIO (A) 

Nome: 

Data de Nascimento: 

Estado Civil: 

Endereço: 

CEP: 

Tel:  

CPF: 

Curso:                                                  Matrícula:                                           Turma: 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

FACULDADE - FUTURA  

Av. Vale do Sol – Nº4876 – Votuporanga – SP.    CEP: 15.500-269                                

CNPJ : 

Representada por Professor: 

 

As partes acima qualificadas celebram entre si o presente TERMO DE COMPROMISSO 

DE ESTÁGIO, conforme as normas da Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, com 

base no TERMO DE CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO firmado entre a 

ENTIDADE  
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CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, do qual fica fazendo parte integrante, 

estabelecendo as condições seguintes: 

1- O estágio objetiva proporcionar ao (À) ESTAGIÁRIO (A) uma formação técnico-

científica, social e profissional. 

2- O (A) ESTAGIÁRIO (A) compromete-se a cumprir as tarefas que a ENTIDADE 

CONCEDENTE determinar, desde que relacionadas com a profissão adquirente. 

3- A duração do estágio será de ___/___/___/ até ___/___/___/, prorrogável mediante 

entendimento entre as partes, por simples aditivo. 

4- O (A) ESTAGIÁRIO (A) não terá nenhum vínculo empregatício com a ENTIDADE 

CONCEDENTE e/ou a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, desde que observados os 

requisitos legais dispostos nos artigos 3º e 15 da Lei Nº 11.788/2008. Esse termo 

também é celebrado em caso de vínculo empregatício.  

 

 

 Votuporanga-SP, ____de__________ de 20___. 

 

 

__________________________________________________________ 

FACULDADE– FUTURA  

 

 

__________________________________________________________ 

UNIDADE CONCEDENTE 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

_____________________________                   _____________________________ 

 CPF:                           CPF 
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DECLARAÇÃO DE INÍCIO DO ESTÁGIO 

 

Ao Coordenador de Estágio Supervisionado do Curso de __________________________ 

da Faculdade – FUTURA . 

Cumprindo determinação do Regulamento de Estágio da Faculdade – FUTURA vimos 

informar o início do Estágio Supervisionado do (a) aluno (a) 

____________________________________, do_____ período do Curso de 

_____________________. 

 

Nome do Supervisor  

Telefone/E-mail  

Área onde se realiza o estágio  

Início  

Término Previsto  

Número de horas programadas:  

Natureza do Estágio: (       ) com vínculo 

(       ) sem vínculo 

Observação: 

 

 

 

 

Votuporanga-SP, ____de__________ de 20___. 

 

 

__________________________________________________________ 

Supervisor do Estágio 

 

(Carimbo de CNPJ) 
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DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE FUNÇÃO 

 

Ao Coordenador de Estágio Supervisionado do Curso de Ciências Contábeis da– FUTURA. 

Atestamos para os devidos fins que o (a) Sr.(a)_________________________________, 

portador(a) da Carteira Profissional nº__________________série___________, é 

funcionário (a) desta organização desde ____/____/____/, tendo a seguinte experiência 

profissional: 

 

Situação atual: 

A) Cargo: __________________________, está no cargo desde ____/____/____. 

B)  Funções desempenhadas:  

 

Dados Anteriores: 

A) Funções anteriormente exercidas nesta empresa: 

 

 

Votuporanga-SP, ____de__________ de 20___. 

 

 

__________________________________________________________ 

Supervisor do Estágio 

(Carimbo de CNPJ) 
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PROGRAMA DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 

I- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome completo do aluno: 

Instituição de campo de estágio: 

Nome do Coordenador de Estágio: 

Nome do Supervisor Técnico: 

 

II- PLANEJAMENTO DO ESTÁGIO: 

 

Período:  

Objetivos: Buscar conhecimento, compreensão, aplicação, análise e avaliação, 

trazendo ao conhecimento do acadêmico a necessidade de uma formação básica 

teórica segura aliada a experiência prática da profissão. 

 

Cronograma de atividades a serem realizadas: 

 

ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

INÍCIO PREVISTO TÉRMINO PREVISTO 

   

   

   

   

   

   

 

Assinatura do aluno 

 

 

Assinatura do Coordenador de Estágio 
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CÔMPUTO DE FREQUÊNCIA DO ESTAGIÁRIO 

 

DATA QUANTIDADE DE HORAS 

ESTAGIADAS 

RUBRICA DO ALUNO 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Total de horas estagiadas: ____________ 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do Supervisor de Estágio 

 

 

 

__________________________________________________________________

Assinatura do Aluno 

 

 

 

Bater Carimbo CNPJ. 
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FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL DO ESTAGIÁRIO NA EMPRESA  

 

Nome do Aluno (a):  

Instituição campo de estágio: 

Supervisor (a). Técnico (a): 

Coordenador de Estágio: 

Duração do Estágio: ____/______/_____ a ______/______/______ 

 

 ITEM Bom Regular Ruim 

1 Competências e habilidades na execução teórico-prática das 

atividades de estágio. 

   

2 Criatividade    

3 Pontualidade    

4 Assiduidade    

5 Responsabilidade    

6 Postura Ética    

7 Iniciativa    

8 Postura Colaborativa e trabalho em equipe    

9 Desenvolvimento adequado e coerente do Plano de estágio.    

10 Relacionamento interlocução entre estagiário (a) com o  

Supervisor (a) no desenvolvimento do estágio. 

   

 

 

__________________________________________________________________

Assinatura do Supervisor Técnico 

 

Bater Carimbo CNPJ. 
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APRESENTAÇÃO DO ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I E II 

 

Capa; Folha de Rosto; Dedicatória; Agradecimentos e Sumário 

 

1. INTRODUÇÃO – redação de no mínimo uma página e meia para mencionar os 

objetivos do estágio e do estagiário, bem como para justificar a empresa escolhida, a 

necessidade e importância do estágio na área contábil. 

 

2. APRESENTAÇÃO GERAL DA EMPRESA: Xerox do Cartão CNPJ que conste: 

Nome da Empresa; Endereço Completo; Inscrição Estadual; Inscrição Municipal; 

Telefones da Empresa. 

Principais Produtos e Serviços – Apresentar em Tópicos 

Principais Mercados – Apresentar em Tópicos 

História da Empresa - Mínimo uma página 

 

3. DIAGNÓSTICO DA EMPRESA  

3.1- Missão da Empresa 

3.2- Estrutura organizacional da empresa – apresentar em organograma  

3.3- Descrição das condições físicas de trabalho 

3.4- Processos e procedimentos adotados na empresa 

3.5- Controles utilizados atualmente 

3.6- Pontos fortes da empresa – apresentar, em tópicos, os aspectos internos 

negativos da empresa. Mínimo de 6 quesitos. 

3.7- Pontos fracos da empresa – apresentar, em tópicos, os aspectos internos 

negativos da empresa. Mínimo de 6 quesitos. 

3.8- Oportunidade de mercado para a empresa – apresentar, em tópicos, os fatores de 

mercado favoráveis ao desenvolvimento da empresa. Mínimo de 6 quesitos. 

3.9- Ameaças de mercado para a empresa – apresentar, em tópicos, os fatores de 

mercado que podem representar obstáculos ao desempenho da empresa. Mínimo 6 

quesitos. 

 

http://faculdadefutura.com.br/


 
ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA 

 

Av. Vale do Sol – Nº4876 – Votuporanga – SP.    CEP: 15.500-269 

 

 

4. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA – Deve-se colocar o Título da Pesquisa Bibliográfica. 

Capítulo de no mínimo 3 e no máximo 4 páginas, no qual o estagiário deverá fazer 

NARRATIVA de um texto que aborde tema relacionado ás atividades desenvolvidas do 

estágio. Por exemplo, se o estudante estiver fazendo um estágio na área da informática, 

deverá fazer narrativa de um texto  que fale da informatização nas empresas, se o outro 

estudante estiver fazendo estágio na área de recursos humanos, ele deverá fazer 

narrativa sobre o tema “ recursos humanos nas empresas”. Este capítulo deve ser 

dividido em seções, exemplo: 

Conceito de Gestão de Pessoas 

A Importância da Gestão de Pessoas 

Atividades da Gestão de Pessoas 

 

5. PLANO DE AÇÃO PARA A EMPRESA 

Objetivos – apresentar, em itens, quais intenções pretende alcançar com o plano de 

ação proposto. Cada objetivo deve ser iniciado por um verbo no infinitivo. Os objetivos 

devem estar associados aos pontos fortes, aos pontos fracos, às ameaças e as 

oportunidades da empresa. Em outras palavras, os objetivos do plano precisam estar 

voltados para a maior exploração de um ponto forte da empresa ou de uma 

oportunidade, ou para a neutralização de um ponto fraco da empresa ou de uma 

ameaça. Mínimo 6 objetivos. 

 

5.2. Justificativa – Apresentar em texto de no mínimo 4 linhas e no máximo 10 a 

importância do plano de ação proposto para a empresa. O referido texto deve 

ser elaborado com qualidade suficiente para convencer o leitor sobre a 

importância do plano de ação. 

5.3. Cronograma de Atividades – tabela contendo todas as atividades necessárias à 

implementação do plano, bem como os prazos previstos para início e conclusão 

de cada uma. 
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6. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

Apresentar detalhadamente os resultados do plano de ação implementado. É 

importante informar qual foi o resultado da implementação de cada atividade 

mencionada no cronograma. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS -   apresentar as conclusões finais sobre o trabalho de 

estágio, bem como sugestões de melhoria. 

 

ANEXOS – apresentar modelos desenvolvidos pela empresa. 
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