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TÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

Art 1
o
 – Nos termos da Lei no. 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio 

de estudantes; altera a redação do art. 4287 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º. de maio de 1943, e a Lei no. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1966; revoga as Leis 6.494, de 07 de dezembro de 1977, e 8.859 de 23 de março 

de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º. 

da Medida Provisória no. 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

“Estágio é o 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”. 

§ 1º. O Estágio Supervisionado em Administração (ESA) da Faculdade Itop trata-se do 

desempenho de prática pré-profissional orientada, exercida em situação real de trabalho, sem 

remuneração ou vínculo empregatício, pelos estagiários do curso de Administração, cujo 

cumprimento está previsto no projeto pedagógico do Curso de Administração da 

Faculdade Itop, como requisito para obtenção do grau de Bacharel. 

§ 2º. O Estágio Supervisionado deverá ser planejado, executado, acompanhado e avaliado, de 

acordo com o previsto no projeto pedagógico do curso em conformidade com os 

programas das disciplinas e o calendário escolar. 

Art 2
o
 - O Estágio Supervisionado em Administração objetiva dar ao estagiário (a) uma visão 

prática e orientada sobre os fenômenos empresariais e administrativos estudados, 

teoricamente, durante o curso de Administração, possibilitando a oportunidade de 

confrontar teoria e prática de Administração e oportunizando ao estagiário: 

a) Vivenciar o trabalho em cooperação com os professores orientadores; 

b) Aprender a dinâmica das normas e administração do tempo; 

c) Assumir responsabilidade pelo seu trabalho; 

d) Vivenciar o estreitamento da relação ensino-aprendizagem. 



 

§ Único - O Estágio Supervisionado em Administração tem, em sua constituição, os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Aplicar, na prática, o que foi aprendido no curso; 

b) Avaliar possibilidades e sugerir mudanças; 

c) Decidir sobre problemas, com responsabilidade limitada; 

d) Perceber o mercado de trabalho; 

e) Aprofundar sua área de interesse; 

f) Testar sua habilidade de negociação. 

 

Art 3
o
 - Visando obter os resultados dos objetivos propostos no artigo anterior, a atividade 

acadêmica deve ser construída de forma a promover a interação entre a aprendizagem 

acadêmica e a experiência prática, possibilitando, ao estagiário, a oportunidade de testar seus 

argumentos em situações reais no ambiente e na dinâmica empresarial. Com isso, os 

objetivos devem estar subsidiados por linhas de pesquisa e trabalho que visem o 

reconhecimento das necessidades e oportunidades empresariais e educacionais. 

§ Primeiro - Essas linhas de trabalho devem nortear o estagiário para uma formação 

profissional embasada em pressupostos éticos, sociais e humanos, bem como firmar o 

reconhecimento sobre as normas, regras e atribuições legislativas. 

§ Segundo - Essa atividade acadêmica deve oferecer a oportunidade de identificação 

da área específica de atuação profissional, cabendo ao professor responsável pela orientação 

e/ou coordenação do Estágio Supervisionado promover a orientação para a área de atuação 

profissional mais adequada ao estagiário que já se encontra no mercado de trabalho, quanto 

para os estagiários que pretendam iniciar sua atuação. 

Art 4
o
 - Para validar a definição e atender os objetivos delineados nos artigos anteriores, o 

Estágio Supervisionado, torna-se uma atividade obrigatória para os estagiários do Curso de 

Administração da Faculdade Itop. 

 

TÍTULO II 

Da Estrutura e Constituição 



Art 5
o
 - A estrutura do Estágio Supervisionado está dividida em duas partes, onde a primeira é 

responsável pela organização da atividade como um todo, na qual abrange a coordenação, 

supervisão e avaliação. Já a segunda é responsável pela estruturação dos direitos e deveres 

dos estagiários. 

Art 6
o
 - O Estágio Supervisionado em Administração será realizado em três etapas a serem 

cumpridas pelos alunos, regularmente matriculados, no 5º., 6º. e 7º.  períodos do Curso de 

Administração. 

Art 7
o
 - O Estágio Supervisionado em Administração se constitui em, no mínimo, 432 horas 

distribuídas da seguinte forma: 42 horas de orientação; 174 horas de atividades 

desenvolvidas na empresa; 216 horas de atividades de pesquisa, digitação, redação de 

textos, e outras atividades necessárias à conclusão do estágio. 

§ Primeiro - Na primeira etapa do Estágio Supervisionado em Administração a ser cumprida 

pelos estagiários regularmente matriculados no 5º. período do Curso de Administração, 

serão cumpridas um mínimo de 136 horas de estágio assim distribuídas: 34 horas 

orientação; 68 horas de atividades desenvolvidas na empresa; 34 horas de atividades de 

pesquisa, digitação, redação de textos, e outras atividades necessárias à conclusão do estágio. 

§ Segundo - Na segunda etapa do Estágio Supervisionado em Administração, a ser cumprida 

pelos estagiários regularmente matriculados no 6
o.  

período do Curso de Administração, 

serão cumpridas um mínimo de 136 horas de estágio, assim distribuídas: 34 horas 

orientação; 68 horas de atividades desenvolvidas na empresa; 34 horas de atividades de 

pesquisa, digitação, redação de textos, e outras atividades necessárias à conclusão do estágio. 

§ Terceiro - A terceira e última etapa do Estágio Supervisionado em Administração será 

cumprida pelos estagiários regularmente matriculados no 7
o
 período do Curso de 

Administração, com um mínimo de 136 horas de estágio assim distribuídas: 34 horas 

orientação; 68 horas de atividades desenvolvidas na empresa; 34 horas de atividades de 

pesquisa, digitação, redação de textos, e outras atividades necessárias à conclusão do 

estágio. 

§ Quarto - As horas de estágio serão comprovadas mediante a apresentação, devidamente 

preenchida e assinada, dos seguintes documentos: 

a) Horas de Orientação; 



b) Horas de Estágio na Empresa; 

c) Horas dedicadas às outras atividades de estágio. 

 

§ Quinto - Os documentos citados no parágrafo quarto do artigo 7
o
, § Quarto, deverão ser 

entregues pelos professores supervisores à Coordenação de Estágios ao final de cada 

bimestre, ou de acordo com as datas estabelecidas em edital. 

Art 8
o
 - O Relatório de Estágio deverá ser elaborado, digitado e apresentado pelo estagiário 

com supervisão direta do professor orientador de estágio. Os Estágios poderão ser realizados 

nas seguintes áreas, desde que haja disponibilidade de orientador para a área escolhida, o que 

será definido anualmente pela Coordenação de estágio e divulgado por meio de edital: 

a) Gestão Financeira e Orçamentária; 

b) Gestão de Pessoas; 

c) Gestão da Mercadologia; 

d) Gestão da Produção; 

e) Gestão de Serviços; 

f) Gestão Pública; 

g) Gestão de Sistemas de Informação; 

h) Logística e Recursos Materiais; 

i) Organização, Sistemas e Métodos (OSM); 

j) Planejamento Estratégico. 

 

§ Primeiro - O Estágio Supervisionado em Administração deverá ser exercido em empresas 

formalmente estabelecidas, independentemente do tamanho, área de atuação e localização, 

desde que devidamente cadastradas na Coordenação de Estágios e respeitando o Art. 17 da Lei 

11.788, de 09/2008. 

§ Segundo - Dependendo das peculiaridades da empresa (tamanho, número de funcionários, 

setor de atuação), o professor orientador pode solicitar a troca de empresa, desde que 

justifique os motivos tais como: impossibilidade de acompanhamento adequado do 

trabalho; impossibilidade da realização de atividades importantes da área de atuação na 

empresa em questão; restrições de acesso às informações por parte da empresa; outras 

impossibilidades técnicas para o adequado desempenho das atividades de estágio. 



Art 9
o
 - Depois de definida a área de concentração do estágio supervisionado, o professor 

orientador e a empresa cedente do estágio, deve-se proceder o credenciamento desta 

(empresa Cedente) junto à Coordenação de estágio, bem como formalizar o compromisso de 

estágio entre a Empresa Cedente e o Estagiário, cumprindo os seguintes passos: 

a) Credenciamento da Empresa Cedente junto à Coordenação de Estágio, 

mediante preenchimento do Termo de Cooperação Empresa Cedente e a 

Faculdade Itop; 

b) Formalização da permissão para o estagiário desenvolver suas atividades 

dentro da empresa Cedente, mediante preenchimento do Termo de 

Compromisso de Estágio (para alunos sem vínculo empregatício com a 

Empresa Cedente) ou da Autorização de Estágio (para alunos 

com vinculo empregatício com a empresa Cedente). 

 

§ Primeiro - Respeitando as letras "a" e "b", deste artigo, o estagiário deverá entregar para o 

professor orientador, após contato e discussão, o plano de atividades a serem 

desempenhadas durante o estágio, indicando o local de atuação, as atividades que se pretende 

realizar, o nome do supervisor na empresa, e o cronograma das atividades, contendo 

descrição das horas a serem despedidas em cada etapa do estágio e em cada atividade, 

respeitando os limites mínimos expostos no Artigo 7
o
, parágrafos 1°, 2

o
 e 3° 

§ Segundo - Respeitando as letras "a" e "b", deste artigo, e o parágrafo primeiro do mesmo 

artigo, o Desenvolvimento do Estágio deverá ser desenvolvido em três etapas, a partir do 5º. 

período até o 7º. período, considerando-se os pré-requisitos existentes para as disciplinas de 

Estágio Supervisionado. 

TÍTULO III 

 DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO  

 

Art. 10 – O Estágio Supervisionado em Administração da Faculdade Itop será dividido em três 

fases: Estágio Supervisionado I, no 5º. Período, Estágio Supervisionado II no 6º. Período e 

Estágio Supervisionado III, no 7º. Período. 



§ Primeiro – Em Estágio Supervisionado em Administração I, 5º. semestre, os alunos 

deverão realizar uma análise descritiva do histórico e da missão da organização, bem como 

um memorial descritivo de suas atividades durante o programa. Este memorial tem como 

estrutura: 

a) Histórico – narrativa em ordem cronológica com as principais fases da  empresa e os fatos 

mais marcantes da sua existência. Estrutura acionária e participação de grupos nacioais e 

internacionais.  

b) Missão – negócios, objetivos, contribuição social, princípios éticos e de consulta.  

c) Descrição da área de atuação da empresa – descrição geral da empresa, área de atuação, 

instalações, estrutura, organograma funcional, produtos e serviços oferecidos, área de 

atuação do aluno. 

§ Segundo – Em Estágio Supervisionado em Administração II, 6º. semestre, os alunos, com 

base no conhecimento já adquirido no Estágio Supervisionado em Administração I, deverão 

desenvolver um relatório conforme roteiro a seguir: 

a) Descrição da estrutura: descrição organizacional do(s) departamento(s) em que atuou, de 

suas atividades, com objetivos, desenvolvimejto e resultados alcançados.  

b) Descrição do ambiente competitivo: deverá conter as principais forças do setor onde a 

empresa está inserida, analisando consumidores e aspectos favoráveis e desfavoráveis do 

negócio. 

c) Descrição das estratégias: identificar e descrever as estratégias adotadas pela empresa 

destacando seus diferenciais e, relação aos concorrentes. 

d) Descrição das atividades primárias e de apoio da empresa: identificar e descrever as 

principais atividades financeiras, de marketing, serviços, operações, logística, recursos 

humanos, comerciais e demais que o aluno entenda relevantes para o posicionamento da 

empresa. 

§ Terceiro – Em Estágio Supervisionado em Administração III, 7º. Período, os alunos devem 

realizar uma proposta de intervenção na empresa, com sugestões de melhoria (estratégica, ou 

de atividade de valor). Esta proposta de melhoria deverá ser apresentada em forma de 

relatório estruturado, seguindo o roteiro: 



a) Definição do objetivo da proposta: apresentar o objetivo da intervenção.  

b) Justificativa da escolha: procurar mostrar a relevância da escolha dentro do contexto 

organizacional. 

c) Definição teórica das ferramentas de análise e diagnóstico: aqui devem ser definidas as 

ferramentas de análise e diagnóstico da área de administração que servirão de base para a 

proposta de melhoria, explicando suas origens e aplicabilidade. 

d) Apresentação da proposta de melhoria: desenvolvimento de uma proposta fundamentada no 

item anterior e justificada com as devidas projeções de melhoria de desempenho da 

organização. 

§ Quarto – Os relatórios dos Estágios Supervisionados I, II e III devem ser elaborados com 

base nas normas definidas no Manual de Normas Técnicas para Trabalhos Científicos da 

Faculdade Itop. 

§ Quinto – Os relatórios dos Estágios Supervisionados I, II e III deverão ser encadernados 

em espiral ou garra plástica na cor azul, e entregues e protocolados na Secretaria da 

Faculdade Itop que se encarregará de encaminhá-los ao responsável pela coordenação de 

Estágio Supervisionado em Administração da Faculdade Itop. 

§ Sexto – Caso o aluno opte por realizar os Estágios Supervisionados em Administração I, II 

e III em empresas diferentes, deve haver uma ficha acorde de cada empresa devidamente 

preenchida e assinada. 

TÍTULO III 

Do CREDENCIAMENTO DA ORGANIZAÇÃO CONCEDENTE 

Art 11 - O credenciamento das Empresas Cedentes será formalizado por meio do 

preenchimento de documentos que deverão ser entregues à Coordenação devidamente 

preenchidos e assinados  pelo responsável pela empresa em três vias de igual teor e forma e 

com firma reconhecida em cartório em duas vias, que após ser assinada pelos representantes 

formais da Faculdade Itop e do estágio supervisiondao em Administração desta instituição, 

terá uma cópia devolvida para o Empresa Cedente. A entrega desse documento terá data 

final publicada em edital pela Coordenação do Estágio Supervisionado em Administração. 

TÍTULO IV 



Art 12 - O Estágio Supervisionado em Administração no âmbito de sua organização como 

atividade acadêmica curricular está dividida em três seções, as quais são apresentadas abaixo; 

a) Seção I - Da Coordenação; 

b) Seção II - Da Supervisão; 

c) Seção III - Da Avaliação. 

 

§ Primeiro - A respectiva divisão da organização da atividade de Estágio Supervisionado 

em Administração está sob responsabilidade da Coordenação do Curso de Administração da 

Faculdade Itop. 

§ Segundo - Para o cumprimento da responsabilidade de Coordenação e Supervisão da 

atividade curricular de Estágio Supervisionado, a coordenação do Curso de Administração 

indicará e nomeará, quando se fizer necessário, um docente para responder pela Coordenação 

do Estágio em Administração. 

§ Terceiro - Para o cumprimento da responsabilidade de Avaliação da atividade curricular 

de Estágio Supervisionado, a Coordenação do Curso de Administração atribuirá tal tarefa ao 

professor supervisor (orientador), que será responsável por avaliar todos os estagiários sob sua 

supervisão, de acordo com o previsto no Artigo 14°, parágrafos 1
o
. Em casos especiais ou a 

critério da Coordenação do Curso de Administração e da Coordenação de Estágio 

Supervisionado em Administração, a avaliação poderá ser efetuada por meio de uma banca 

examinadora. 

§ Quarto - Fica facultativo à Coordenação do Curso de Administração indicar e nomear um 

único docente para execução das três responsabilidades, ou seja, esse docente será responsável 

pela coordenação, supervisão e avaliação da atividade acadêmica curricular de Estágio 

Supervisionado. 

§ Quinto - Na impossibilidade de indicação, nomeação ou aceite, por motivos pedagógicos, 

administrativos ou técnicos, caberá a execução das três responsabilidades à Coordenação 

do Curso de Administração, que assumirá a coordenação, supervisão e avaliação da atividade 

acadêmica curricular de Estágio Supervisionado pelo tempo necessário, ou até que haja a 

possibilidade de indicação e nomeação de outro docente qualificado e habilitado. 

SEÇÃO I 



DA COORDENAÇÃO 

Art 13 - Definida a Coordenação do Estágio Supervisionado em Administração, o docente 

indicado e nomeado deverá organizar, acompanhar, controlar e dirimir dúvidas acerca do 

desenvolvimento da atividade. São atribuições do Coordenador do Estágio Supervisionado 

em Administração: 

a) Executar a política de estágios em consonância com as normas 

acadêmicas da Faculdade Itop; 

b)  Promover reunião com os professores supervisores (orientadores) e 

estagiários, quando se fizer necessário; 

c) Indicar o professor supervisor (orientador) para cada aluno inscrito no 

Estágio Supervisionado em Administração; 

d) Organizar, com no mínimo trinta dias de antecedência das datas das 

entregas dos trabalhos, as bancas examinadoras, discriminando sua 

composição e escala de trabalho, quando a avaliação for ser realizada por 

meio de uma banca examinadora; 

e) Providenciar informações aos membros da banca examinadora, quando 

for o caso, em relação aos procedimentos referentes à avaliação dos 

alunos, no mínimo, com vinte (20) dias de antecedência do início das 

defesas; 

f) Fixar em edital a data e horários limites para entrega do trabalho final do 

ESA prevendo espaço de tempo para eventuais adequações e/ou 

reformulações, dentro do mesmo período letivo; 

g) Encaminhar à Secretaria Acadêmica a média final pela Banca 

Examinadora; 

h) Encaminhar ao Colegiado do Curso de Administração o seu relatório referente às 

atividades do ESA em cada período letivo, bem como os trabalhos finais dos estagiários;  

i) Redigir e baixar normas complementares a este regulamento e os editais  relativos ao 

ESA, submetendo-os à aprovação do Colegiado do Curso de Administração; 

j) Fornecer informações sobre o ESA aos professores e alunos; 

k) Realizar visitas nas empresas para contato, se necessário; 

l) Promover e manter atualizado o cadastro das empresas Cedente de Estágio 

Supervisionado em Administração; 

m) Definir o Cronograma anual das atividades do Estágio Supervisionado em 



Administração, bem como fazer as devidas correções no mesmo, quando necessário, sempre 

divulgando-as por meio de edital; 

n) Definir as normas de apresentação dos Relatórios do Estágio Supervisionado em 

Administração a serem seguidas no ano letivo e publicá-las em edital; 

o) Definir os modelos de documentos e relatórios a serem preenchidos pelos estagiários e 

professores supervisores e entregues à Coordenação de Estágio; 

p) Acompanhar e supervisionar todas as atividades do Estágio Supervisionado em 

Administração mediante análise dos documentos de acompanhamento do professor 

supervisor (orientador); 

q) Definir, exigir, recolher e arquivar todo e qualquer documento relacionado ao 

desenvolvimento do Estágio Supervisionado em Administração; 

r) Encaminhar ao Colegiado do Curso de Administração por meio do Coordenador de 

curso todo e qualquer recurso impetrado pelo estagiário, bem como solicitações efetuadas 

pelo estagiário ou pelo professor supervisor não previstas neste regimento; 

s) Zelar pelo fiel cumprimento deste regimento; 

 

SEÇÃO II 

DA SUPERVISÃO 

Art 14 - A supervisão da atividade acadêmica curricular de Estágio Supervisionado em 

Administração é responsável pela orientação, análise e acompanhamento do desenvolvimento 

e confecção dos capítulos e serem desenvolvidos pelos estagiários sob a orientação do 

docente supervisor, sendo que essa responsabilidade encampa a orientação científica e 

metodológica para a respectiva construção do relatório final de Estágio Supervisionado. 

§ Primeiro - O professor supervisor (orientador) deverá, impreterivelmente, manter atualizado, 

organizado e disponibilizado toda e qualquer documentação que esteja relacionada com a 

respectiva disciplina curricular, bem como os relatórios, formulários, portarias, 

comunicados e editais. São atribuições específicas do Professor supervisor (orientador) de 

Estágio Supervisionado em Administração: 

a) Manter atualizado todos os documentos comprobatórios das orientações, 

recomendações e reuniões com os supervisionados, bem como quaisquer 

outros documentos relevantes; 



b) Acompanhar o desenvolvimento do Estágio Supervisionado em 

Administração, durante todo o ano letivo, em termos de coerência lógica, relevância 

social e científica, metodologia e fontes de pesquisa de acordo com o tema escolhido; 

c) Entregar ao Coordenador de Estágio Supervisionado em Administração, 

quando solicitado, os documentos relativos às orientações efetuadas com 

os alunos sob sua supervisão; 

d) Orientar os alunos nas questões relacionadas ao conteúdo, forma, 

sequência, citações bibliográficas, normas de apresentação, seguindo as  

diretrizes traçadas pela Coordenação de Estágio Supervisionado em 

Administração; 

e) Atender cada aluno conforme carga horária estabelecida nas normas 

emanadas pelos Conselho Acadêmico da Faculdade Itop, seguindo agendamento 

prévio. 

 

 

 

SEÇÃO III 

DA AVALIAÇÃO 

Art 15 - O docente indicado e nomeado para supervisão do Estágio Supervisionado em 

Administração é responsável pela avaliação dos estagiários sob sua supervisão, devendo 

atribuir-lhes duas notas em relação às atribuições repassadas ao estagiário nos termos da 

Faculdade Itop e computar também as ausências nas orientações. Para composição da nota do 

aluno recomenda-se a utilização dos seguintes itens de avaliação: 

a) Avaliação do desempenho do estagiário; 

b) Cumprimento das normas deste regimento; 

c) Cumprimento das orientações feitas pelo professor orientador; 

d) Avaliação do desenvolvimento do assunto; 

e) Avaliação sobre o desenvolvimento das habilidades e atitudes; 

f) Avaliação sobre o aperfeiçoamento do conhecimento. 

§ Primeiro - Para o cumprimento dos procedimentos de avaliação, o professor responsável 

deve considerar a manutenção da qualidade técnica e educacional de todo o processo, levando 

em consideração os aspectos qualitativos e quantitativos. 

§ Segundo - Para aprovação no Estágio Supervisionado em Administração o estagiário 

deverá obter uma média mínima de sete (7,0) pontos ao final do semestre letivo, de um 

máximo de dez (10) pontos. 



§ Terceiro - Para a atividade de Estágio Supervisionado em Administração não é prevista 

avaliação final em forma de provas escritas. Todavia, fica facultativo por conta da 

Coordenação de Estágio Supervisionado em Administração, solicitar a apresentação do 

trabalho final perante uma Banca Examinadora. Nesse acontecimento, é obrigatória a 

presença do professor supervisor, que comporá banca juntamente com dois outros 

docentes indicados pela Coordenação de Estágios Supervisionado em Administração e do 

estagiário que fará uma exposição oral e posterior defesa do trabalho ante a banca. As normas 

específicas para apresentação dos trabalhos perante uma banca Examinadora deverão ser 

definidas pela Coordenação do Estágio Supervisionado em Administração e divulgadas, por 

meio de calendário. 

§ Quinto - A adoção da Banca Examinadora tem a intenção de contribuir com o processo de 

formação do estagiário, reforçando o mecanismo de validação do aprendizado e 

aproveitamento de todo o trabalho construído no decorrer da atividade acadêmica de 

Estágio. Busca também fazer com que o estagiário se acostume à exposição e defesa pública 

de suas idéias, pois isto lhe será cobrado exaustivamente pelo mercado de trabalho e 

também na defesa de seu Trabalho de Conclusão de Curso. 

§ Sexto - Somente será aprovado o estagiário que concomitantemente satisfizer às seguintes 

exigências: 

a) Obtiver média final superior a sete pontos, conforme Regimento Interno da 

Faculdade Itop; 

b) Obtiver aprovação perante a Banca Examinadora quando for o caso; 

c) Obtiver frequência mínima de 75% nas orientações, conforme Regimento 

Interno da Faculdade Itop; 

d) Estiver em dia com a Coordenação de Estágios e com o Professor  

Supervisor com relação aos documentos requeridos (artigo 7
o
, parágrafo 

4
o
; artigo 9

o
 e artigo 13°, parágrafo 1

o
); 

e) Tiver cumprido a carga horária mínima de que trata o artigo 7
o
, parágrafos 1

o
, 2

o
 e 3

o
 e 

artigo 17º conforme diretrizes curriculares do curso de Administração da Faculdade 

Itop. 

 

Art 16 - A composição da nota final do aluno – 7º. módulo -  será efetuada conforme a 

seguinte fórmula de cálculo: 



Em caso de utilização de banca examinadora: 

                           (banca 1) + (banca 2)+ (orientador x 2) 

Nota Final = ______________________________________________________________ 

4 

a) Sem a utilização de banca examinadora: 

         (nota1) + (nota2) 

Nota Final =    __________________ 

                                               2 

Art 17 - A composição da nota final do aluno nos módulos 1 (5º. Período) e módulo 2 (6º. 

Período) será efetuada conforme a seguinte fórmula de cálculo: 

                          (nota1) + (nota2 

Nota Final =    __________________ 

                                               2 

 

TÍTULO V 

DA ESTRUTURAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO (A) ESTAGIÁRIO (A) 

 

SEÇÃO I 

Dos DIREITOS 

 

Art 17° - Aos estagiários, além dos direitos previstos no Regimento da Faculdade Itop, e da 

legislação em vigor, têm a título de direitos os seguintes itens: 

a) Ter um professor supervisor (orientador) responsável pela orientação e 

supervisão de todos os trabalhos desenvolvidos durante a execução do 

Estágio Supervisionado; 

b) Ter acesso a laboratórios de informática, para digitação, confecção e  

elaboração dos relatórios, desde que haja disponibilidade. Porém, 

reservado o direito à Instituição Educacional de não promover a impressão 

desses relatórios; 

c) Ter acesso à Coordenação do Curso de Administração e à Coordenação 



de Estágio Supervisionado em Administração para buscar orientação, solução de 

impasses e tirar dúvidas gerais; 

d) Ser previamente informado sobre o Regimento do Estágio Supervisionado 

em Administração do Curso de Administração da Faculdade Itop; 

e) Ter acesso a todos os editais, normativas e instruções relativas ao Estágio 

Supervisionado em Administração emanadas das Coordenações de 

Estágio Supervisionado ou de Curso; 

f) Ter acesso, dentro das normas institucionais, a materiais de consulta  

como livros, revistas, periódicos e demais materiais, ficando responsável 

pela conservação dos mesmos e sujeito às penalidades previstas; 

g) Obter do professor Supervisor (orientador) um mínimo de dezesseis horas de 

orientação ao longo de cada semestre letivo. 

 

SEÇÃO II 

Dos DEVERES 

Art 18° - Aos estagiários, além dos deveres previstos no Regimento da Faculdade Itop, e da 

legislação em vigor, têm a título de deveres os seguintes itens: 

a) Cumprir este Regimento; 

b) Acolher as orientações educacionais, científicas, técnicas e profissionais 

que venham agregar novos conhecimentos, habilidades e atitudes na 

confecção do relatório final de Estágio Supervisionado; 

c) Apresentar ao Supervisor de estágio as atividades educacionais propostas 

dentro dos prazos previstos; 

d) Submeter-se à Banca Examinadora, quando assim for requerida ao 

estagiário; 

e) Reportar-se ao professor Coordenador do Estágio Supervisionado em 

Administração, quando assim for requisitado, para fins de esclarecimentos 

e apresentação de informações ou dados; 

f) Após a liberação do Coordenador de Estágios, tomar a iniciativa de  

contato prévio com o professor orientador, para ponderar sobre o tema 

escolhido; 

g) Cumprir rigorosamente o calendário estabelecido pela Coordenação do 



Estágio Supervisionado em Administração e pelo Professor Supervisor 

(orientador); 

h) Empenhar-se na busca de conhecimento e assessoramento necessários ao desempenho 

das atividades do Estágio Supervisionado em Administração; 

i) Manter contatos periódicos com o professor Supervisor, tendo no mínimo doze horas 

semestrais de orientação direta; 

j) Requerer por escrito, via protocolo de requerimento, na Secretaria da Faculdade Itop, para 

apreciação do colegiado, devidamente vistado pelo professor Supervisor, o seguinte: 

1) prorrogação de prazos do Estágio supervisionado em Administração; 

2) cancelamento de sua inscrição no Estágio Supervisionado em 

Administração; 

3) outros assuntos de seu interesse relativos ao Estágio Supervisionado 

em Administração. 

k) Protocolar na Secretaria da Faculdade Itop os relatórios finais de estágio e todos os 

demais documentos solicitados conforme cronograma estabelecido. 

 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art 19° - Os alunos matriculados e que seguem a grade curricular de quatro anos, deverão 

desenvolver toda a carga horária prevista, no mínimo 432 (quatrocentas e trinta e duas) horas, 

em três etapas respeitando a seguinte distribuição de horas: 43 horas de orientação presencial; 

173 horas de atividades desenvolvidas na empresa; 216 horas de atividades de pesquisa, 

digitação, redação de textos e outras atividades necessárias à conclusão do estágio. 

Art 20° - Os alunos regularmente matriculados nos 5º., 6º. e 7º.  períodos do curso de 

Administração deverão desenvolver suas atividades de estágio fora do horário das aulas, 

inclusive as orientações, as quais não poderão coincidir com as aulas normais das disciplinas 

em que os alunos estejam matriculados. 



Art 21° - Os professores orientadores disponibilizarão aos orientados os horários em que 

estarão disponíveis para orientação durante o semestre letivo, sendo as datas e o horário das 

orientações definidos em comum acordo com o orientador. 

§ Primeiro - É prerrogativa do professor orientador disponibilizar os horários em que estará 

disponível para orientação, desde que esses horários não se sobreponham aos horários de aula 

dos alunos. 

§ Segundo - É obrigação do estagiário comparecer às orientações nos horários marcados com 

o professor orientador, sendo responsável por disponibilizar o tempo necessário para 

comparecer às reuniões de orientação. 

Art 22° - As áreas de estágio oferecidas estarão vinculadas à disponibilidade de supervisores 

(orientadores) aptos nas áreas. 

§ Primeiro - É prerrogativa da Coordenação de estágio oferecer ou não vagas em determinada 

área do conhecimento independente da vontade ou prévia inscrição dos estagiários, devendo 

considerar somente a disponibilidade de orientação na área. 

§ Segundo - Os alunos que não forem contemplados nas áreas solicitadas previamente 

por falta de disponibilidade de professores supervisores (orientadores) serão alocados, a 

critério da Coordenação de Estágio, em outras áreas correlatas. 

§ Terceiro - Em caso de haver mais demanda que oferta de vagas em determinada área, a 

coordenação alocará as vagas aos alunos solicitantes, considerando como critério de 

preferência a média obtida nas disciplinas da área em que o estagiário estiver pleiteando a 

vaga. Os alunos não contemplados serão alocados, a critério da Coordenação de Estágios, em 

outras áreas correlatas. 

§ Quarto - Em caso de empate pelo critério estabelecido pelo parágrafo 3
o
 deste artigo, o 

desempate se dará em favor do aluno com mais idade. 

§ Quinto - Em caso de desligamento do professor orientador por qualquer motivo, ou sua 

impossibilidade de continuar orientando, em qualquer tempo, os estagiários serão 

encaminhados a outros orientadores, a critério da Coordenação de Estágio Supervisionado em 

Administração. 

 



Art 24° - Os casos de plágio comprovados serão apresentados ao Colegiado do Curso de 

Administração e o estagiário responsável pelo mesmo será reprovado no estágio no semestre 

letivo corrente, devendo voltar a cursá-lo no semestre letivo subsequente. 

§ Único - Em caso de plágio, a responsabilidade pelo mesmo é total e exclusiva do 

estagiário, não podendo ser responsabilizados a Instituição e o Professor Orientador. 

Art 25° - Todos os relatórios finais deverão passar, antes de sua entrega final, à Coordenação 

de Estágio, por uma correção de português com professor credenciado junto à 

Coordenação de Estágio Supervisionado em Administração sendo de inteira responsabilidade 

de o aluno arcar com os custos da revisão. 

§ Primeiro - Só será considerada válida a correção realizada por professor credenciado 

junto à Coordenação de Estágio. 

§ Segundo - A Coordenação de Estágio providenciará o credenciamento dos professores 

mediante solicitação destes em formulário próprio e a apresentação dos Documentos Pessoais 

e de comprovação de titulação. 

§ Terceiro - O credenciamento terá validade de um semestre, devendo ser anualmente 

revalidado pelo Colegiado do Curso de Administração desde que este seja o interesse das 

duas partes (Colegiado do Curso e Professor Credenciado). 

§ Quarto – Após a correção o professor de portugues deverá emitir uma declaração 

confirmando a correção do trabalho. A declaração pode seguir o modelo anexado. 

Art. 26° - Na entrega da versão final dos trabalhos para a Coordenação de Estágios o 

estagiário deverá entregar um termo (modelo do curso) assinado e com firma reconhecida em 

cartório, onde atesta ser o autor do trabalho e repassa à Faculdade Itop os direitos autorais do 

mesmo, autorizando-a a publicá-lo. 

§ Único - O estagiário que se recusar a assinar e entregar o termo previsto neste artigo não 

poderá entregar seu trabalho final e será reprovado no Estágio Supervisionado em 

Administração - ESA. 

Art. 27° - Os casos omissos nesse regimento deverão ser resolvidos pelo Conselho Acadêmico 

do Curso de Administração, conjuntamente com a Direção Acadêmica da Faculdade Itop. 

 



ANEXO I – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ESTUDANTE 

 

Senhor (a) Diretor (a):  

 

 

O Curso de Administração do Instituto Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa 

Ltda, doravante denominado Faculdade ITOP tem o prazer de apresentar a Vossa Senhoria o 

acadêmico (a)________, matrícula: _____, que tem interesse em cumprir suas atividades de 

Estágio Supervisionado junto a essa empresa.  O (a) acadêmico (a) compromete-se a cumprir 

as normas dessa Instituição durante o período de efetivação das atividades. 

Sem mais, colocando-nos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

 

 

                                                  Palmas, __ de ___ de 20__. 

 

 

 

_____________________________________ 

Professor da Disciplina de Estágio Supervisionado 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II - TERMO DE AUTORIZAÇÃO OU ACEITE 

 

TERMO DE ACEITE 

 

 

Autorizamos o (a) acadêmico __________________, matriculado (a) na disciplina de 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  I, II ou III do Curso Bacharelado em do Instituto 

Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa LTDA, doravante denominado Faculdade 

ITOP, a realizar em nossas dependências suas atividades de Estágio no ano de __________, na 

área de ________________, sob supervisão do Sr (a). ____________________. 

Nome da Entidade: ______________________________________________________ 

Endereço da Entidade: ___________________________________________________ 

Bairro: _______________________________  CEP:  ___________________________ 

Telefones: _____________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

 

Palmas, ______ de _______________________de ______. 

 

_____________________________________ 

Responsável pela Empresa 

(Com Carimbo) 

 

 

 

 

  _____________________________________                    _________________________ 

                  .                                                                  

 

 



 

 

 

ANEXO III –  TERMO DE COOPERAÇÃO 

Termo de cooperação para a concessão do Estágio Obrigatório 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Razão Social: Faculdade ITOP 

CNPJ/MF: 07.919.717/0001-80 

End.: Quadra 402 SUL, AV NS-02, Conj. II, Lote 16        Bairro: Plano Diretor Sul  CEP: 77.021-634 

Cidade: Palmas    Estado: Tocantins             Fone: (63) 3214-7345 

Representada por:                                                         Cargo:  

 

EMPRESA CONCEDENTE 

Razão Social: 

CNPJ: 

End.:                                                                            Bairro:                                 CEP: 

Cidade:                                                                        Estado:                                Fone: 

Representada por:                                                      Cargo: 

Profissional Responsável pelo Estagio                                                       Cargo        

                     

Celebram as partes, nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 25.09.08 e do Decreto Federal nº 

87.497 de 18.02.82, o TERMO DE COOPERAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, 

segundo as condições estabelecidas nas seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 

O presente Termo visa estabelecer as condições de realização de Estágios Supervisionados 

curriculares de estudantes, regularmente matriculados e com frequência efetiva no curso de 

Administração da Faculdade Itop. 

Cláusula Segunda 

As atividades correspondentes ao Estágio Supervisionado compreendem a aprendizagem social, 

profissional e cultural, proporcionadas ao estudante, pela participação em situações reais da vida, 

cuja responsabilidade e coordenação ficarão a cargo da Faculdade Itop, com vistas à 



complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração, 

em termos de aperfeiçoamento técnico-profissional, científico e de relacionamento humano. 

 

Cláusula Terceira 

Competirá a Faculdade Itop, em consonância com o artigo 04, do Decreto Lei nº. 87.497, de    

18.02.82, dispor sobre: 

a) inserção do Estágio na programação didático pedagógica; 

b) carga horária, duração e jornada de Estágio; 

c) a sistemática de organização e orientação do Estágio. 

 

Subcláusula Única: a Faculdade Itop enviará à EMPRESA a sistemática de organização, 

orientação, supervisão e avaliação do Estágio Curricular a ser desenvolvido. 

Cláusula Quarta 

 O aluno da Faculdade Itop possibilitará seguro de acidentes pessoais em seu favor. 

Cláusula Quinta 

A EMPRESA possibilitará aos acadêmicos da Faculdade Itop as diversas modalidades de 

estágio, que possam ser desenvolvidas. 

 

Cláusula Sexta 

A jornada de atividades deverá compatibilizar-se com o horário da parte em que venha  ocorrer 

o estágio. 

Cláusula Sétima 

O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada 

com a empresa ressalvando o que dispuser a legislação previdenciária. 

Cláusula Oitava 

É vedada à Faculdade Itop a cobrança de qualquer taxa adicional do estagiário referente às 

providências administrativas para a obtenção e realização do estágio. 

Cláusula Nona 

 Será extinto o estágio, quando: 

a) o aluno concluir o curso; 

b) o aluno trancar a matrícula ou simplesmente deixar de freqüentar o curso ou se desligar 

da Faculdade Itop por algum outro motivo. 

 

Cláusula Décima 

Fica a critério da EMPRESA estabelecer o número de estagiários a ser aceito em suas 

dependências, tendo em vista a plena consecução dos objetivos propostos na cláusula segunda, 

em face de um melhor aproveitamento das atividades pelo estagiário. 



 

Cláusula Décima Primeira 

O presente Termo terá duração de cinco anos, a partir da sua assinatura, podendo ser 

renunciado pelas partes, mediante notificação expressa pela parte interessada, com prazo de 

antecedência mínimo de trinta dias. 

 

Cláusula Décima Segunda 

Para realização de cada estágio, em decorrência do presente Termo, será assinado 

DECLARAÇÃO ou TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, entre o estudante e a 

EMPRESA, com interveniência obrigatória do COORDENADOR DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO DA FACULDADE ITOP, ao qual o estagiário pertencer, nos moldes do 

artigo 6, parágrafo 1 do Decreto Lei nº 87. 497/82. 

Subcláusula Primeira – O Termo de Compromisso, vinculado ao presente Termo, ao qual será 

anexado posteriormente, terá por função básica, em relação a cada estágio, particularizar a 

relação jurídica entre o estudante estagiário e a EMPRESA. 

Subcláusula Segunda – O estágio que vier a ser realizado com escopo no presente Termo, 

segundo a legislação, não acarretará nenhum vínculo empregatício entre o estagiário e a 

EMPRESA. 

Cláusula Décima Terceira 

Farão parte integrante deste Termo os anexos que forem acordados entre a Empresa e a 

Faculdade Itop, para a realização do estágio. 

Cláusula Décima Quarta 

As partes elegem o foro da comarca de PALMAS - TOCANTINS, renunciando-se desde logo, 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja como competente para dirimir qualquer 

pendência pertinente a este Termo e que não possa ser resolvida amigavelmente. 

E, por estarem juntas conveniadas, as partes firmam o presente, em três vias de igual teor e 

forma, na presença de testemunhas, para que surta seus efeitos legais. 

 

 

Palmas, ______de _______________________de 20___. 

 

 

 

                                      

    



    

 

 

 

ANEXO VI –  TERMO DE COMPROMISSO 

Termo de compromisso de Estágio Obrigatório 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Razão Social: Faculdade ITOP 

CNPJ/MF: 07.919.717/0001-80 

End.: Quadra 402 SUL, AV NS-02, Conj. II, Lote 16        Bairro: Plano Diretor Sul  CEP: 77.021-634 

Cidade: Palmas    Estado: Tocantins             Fone: (63) 3214-7345 

Representada por: Muniz Araújo Pereira     Cargo: Diretor Geral 

Professor (a) Estágio:  

 

EMPRESA CONCEDENTE 

Razão Social: 

CNPJ: 

End.:                                                                            Bairro:                                 CEP: 

Cidade:                                                                        Estado:                                Fone: 

Representada por:                                                      Cargo: 

Profissional Responsável pelo Estagio                                                       Cargo        

 

                    

ESTAGIÁRIO 

Nome: 

CPF:                                                                            RG:                                              

End.:                                                                            Bairro:                                 CEP: 



Cidade:                                                                        Estado:                                Fone: 

Curso                                                                           Período 

 

Celebram as partes, nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 25.09.08 e do Decreto Federal nº 

87.497 de 18.02.82, o TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO OBRIGATORIO, 

segundo as condições estabelecidas nas seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 

O presente Termo visa assegurar a complementação da aprendizagem através de integração 

social, desenvolvimento prático de situações administrativas e desenvolvimento pessoal como 

decisor, não caracterizando vínculo empregatício nos termos do artigo 3º da Lei Federal nº 

11.788, de 25.09.08  e do artigo 6º Decreto Federal nº 87.497 de 18.02.82. 

Cláusula Segunda 

As atividades principais a serem desenvolvidas pelo estudante estagiário, compatíveis com o 

contexto básico da profissão da qual o curso de refere, estão definidas no projeto de estágio 

acordado e aprovado entre as partes. O acompanhamento do estágio na empresa será realizado 

por [nome do supervisor na empresa], e na Faculdade Itop por Professor (a) estágio. 

Cláusula Terceira 

A Empresa oferece, ao estudante estagiário, condições que propiciem pôr em prática a 

experiência acadêmico-profissional em um campo de trabalho determinado, visando: 

d) ao aprimoramento técnico-científico em sua formação; 

e) a maior proximidade do aluno com as condições reais de uma empresa, por intermédio 

de vivências de situações administrativas afins com a natureza e especificidade de cada curso, 

atuando como um consultor e solucionador de problemas. 

 

Cláusula Quarta 

O estágio será desenvolvido no período de _________ a _______ num total de 136 horas de 

conformidade com o disposto no artigo 4º, alínea “b”, do Decreto 87.497, de 18/08/88. 

Cláusula Quinta 

      Cabe ao estudante estagiário cumprir a programação estabelecida, observando as normas 

internas da unidade concedente, bem como, elaborar relatório referente ao andamento do 

estágio quando solicitado pelas partes acordadas. 

 

Cláusula Sexta 

O estudante estagiário responde pelas perdas e danos decorrentes da inobservância das normas 

internas ou das constantes no Acordo de Cooperação e neste Termo. 

 

Cláusula Sétima 

 Constituem motivos para interrupção automática do presente Termo: 

a) a conclusão ou abandono do curso ou trancamento de matrícula; 

b) a pedido do ITOP; 



c) a pedido formal do estudante estagiário; 

d) o não cumprimento do convencionado neste instrumento, bem como no Acordo de 

Cooperação do qual decorre; 

e) a pedido da unidade concedente. 

 

Cláusula Oitava 

A renovação do presente Termo estará vinculada à aprovação do estudante ao final do período 

letivo. 

 

Cláusula Nona 

Durante a vigência do presente Termo, o estudante estagiário está amparado contra acidentes 

pessoais mantido às expensas do próprio aluno. 

 

        E, por estarem de comum acordo, com as condições deste Termo, as partes assinam em 

três vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas para que surta seus efeitos legais. 

. 

 

 

Palmas, ______de _________________________de 20__. 

 

 

 

 

______________________________________                    __________________________ 

    Estudante Estagiário     Responsável pela Empresa Cedente 

(Com Carimbo) 
 

 

 

   _____________________________________            ________________________________ 

                Testemunha - RG                    Testemunha - RG 

 

________________________________________       ____________________________________ 



 Professor (a) Estágio                                                Diretora acadêmica-Faculdade -ITOP                                                            

                  
   

ANEXO V – FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

FICHA DE AVALIAÇAO NA ENTIDADE – ESTÁGIO I e II 

 

Nome do (a) estagiário (a):__________________________________________________________ 
Matricula:_______________________________________________________________________ 
Período: ____________________________Ano/Semestre:________________________________ 
Entidade: ________________________________________________________________________ 
Endereço da Entidade:_____________________________________________________________ 
Telefone:_______________ Cidade:__________________ Estado: _________________________ 
Colaborador externo responsável na Entidade: ________________________________________ 
Professor(a) de estagio:_____________________________________________________________ 
 

Aspectos a observar E B R I 

Assiduidade – pontualidade - responsabilidade.      

Envolvimento com as atividades de estágio.     

Demonstra cuidado e zelo nas relações interpessoais.     

Apresenta postura adequada ao ambiente da entidade.     

Demonstra conhecimento ao assumir as responsabilidades designadas pelo 

Colaborador Externo. 

    

Demonstra habilidade e domínio para conduzir as atividades durante o período 

de estágio. 

    

Demonstra capacidade para trabalhar em equipe e postura ética.     

E: excelente B: bom R: regular I: insuficiente 

Comentários:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Palmas, __ de ____________de ______. 



 

____________________________                       _________________________________                                                                  

Estagiário (a)                                     Colaborador Externo 

ANEXO VI – FICHA DE FREQUENCIA 

 

FICHA DE FREQÜÊNCIA NA ENTIDADE – ESTÁGIO I e II 

Nome do (a) estagiário (a ____________________________ 

Matricula:_ ________ 

Período: _[período que esta estudando no itop]_Ano/Semestre: ___________ 

Entidade: [nome da empresa onde fez o estagio]______ 

Endereço da Entidade:_[endereço  da empresa onde fez o estagio] ______________ 

Telefone:_[fone da empresa]___ Cidade:_[cidade onde esta a empresa] Estado: _TO________ 

Colaborador externo responsável na Entidade: [nome do chefe do local onde você fez o estagio] 

Professor de estagio: __________________ 

Período de desenvolvimento das atividades:   [data de inicio e termino dessa ficha]  a -------- de ________ 

Data N° Horas/Estágio Atividades executadas Assinatura 

    

    

    

    

    

   Assinatura do chefe do 

local onde você fez o 

estagio 

TOTAL GERAL DE HORAS PRATICADAS NO PERIODO   _total de horas 

dessa ficha 

 

 

               Palmas, ______ de _______________________de ______. 

Data em que foi preenchida a ficha 

______________________________________________ 

Assinatura do chefe do local onde você fez o estágio 

                     ________________________________________ 

Colaborador externo 

Carimbo do CNPJ ou CEI da Entidade. 

 



 

 

 

ANEXO VII – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TODO O ESTÀGIO REALIZADO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TODO O ESTÁGIO REALIZADO 

Rubrica para avaliação de todo o estágio 

realizado – VALE 10 PONTOS 

Insatisfatório Satisfatório Bom Muito 

bom 

Responsabilidade e cumprimento das 

atividades programadas (até 1,0 ponto) 

Até 0,5 Até 0,7 Até 0,8 Até 1,0 

A pontuação será realizada considerando a 

entrega de documentos nas datas 

agendadas, responsabilidade, pontualidade, 

questionamentos realizados, interesse 

demonstrado, zelo no manuseio e 

preenchimento dos formulários, 

orientações desenvolvidas, freqüência nos 

encontros agendados 

    

     

Termo de Aceite (até 0,5 pontos)     

Preenchimento de todos os campos, sem 

rasuras ou borrões, digitados, contém todas 

as assinaturas solicitadas, está estruturado 

de acordo com o modelo disponibilizado, 

não estão amassados ou sujos 

    

     

Termo de Cooperação  (até 0,5 pontos) Até 0,1 Até 0,2 Até 0,3 Até 0,5 

Preenchimento de todos os campos, sem 

rasuras ou borrões, digitados, contém todas 

as assinaturas solicitadas, está estruturado 

de acordo com o modelo disponibilizado, 

não estão amassados ou sujos 

    

     

Termo de Compromisso (até 0,5 pontos) Até 0,1 Até 0,2 Até 0,3 Até 0,5 

Preenchimento de todos os campos, sem 

rasuras ou borrões, digitados, contém todas 

as assinaturas solicitadas, está estruturado 

    



de acordo com o modelo disponibilizado, 

não estão amassados ou sujos. 

     

Seguro Obrigatório (até 0,5 pontos) Até 0,1 Até 0,2 Até 0,3 Até 0,5 

Preenchimento de todos os campos, sem 

rasuras ou borrões, digitados, contém todas 

as assinaturas solicitadas, está estruturado 

de acordo com o modelo disponibilizado, 

não estão amassados ou sujos. 

    

     

Ficha de Frequência (até 0,5 pontos) Até 0,1 Até 0,2 Até 0,3 Até 0,5 

Preenchimento de todos os campos, sem 

rasuras ou borrões, digitados, contém todas 

as assinaturas solicitadas, está estruturado 

de acordo com o modelo disponibilizado, 

não estão amassados ou sujos. 

    

     

Ficha de Avaliação (até 0,5 pontos) Até 0,1 Até 0,2 Até 0,3 Até 0,5 

Preenchimento de todos os campos, sem 

rasuras ou borrões, digitados, contém todas 

as assinaturas solicitadas, está estruturado 

de acordo com o modelo disponibilizado, 

não estão amassados ou sujos 

    

     

Relatório de Estágio (até 6,0 pontos) Até 1,5 Até 3,0 Até 4,5 Até 6,0 

Está estruturado de acordo com o modelo 

disponibilizado e corrigido com base nos 

critérios previstos no Anexo VIII. 

    

     

Nota final atribuída a disciplina de 

Estágio Supervisionado 

 

Comentários do professor avaliador: 

 

 



 

 



ANEXO VIII –  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SOMENTE DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
Rubrica para avaliação de produção escrita do 

RELATÓRIO  de ESTÁGIO – TOTAL 6 pontos 

Insatisfatório Satisfatório Bom Muito bom 

Resumo e a Introdução (até 1,0 pontos) Até 0,3 Até 0,5 Até 0,8 Até 1,0 

O texto deve esclarecer que é um relatório de estagio 

e o objetivo desse relatório. Em seguida fale sobre o 

tema de seu trabalho; o problema de forma 

justificada,  apresente a justificativa (porque estudar 

o assunto escolhido e benefícios que irá gerar) e os 

objetivos (geral e específicos) que irão ser traçados 

para desenvolver o estágio; descreva as técnicas de 

coleta de materiais e a metodologia de análise 

adotadas, mediante a justificativa das razões do seu 

uso; descreva como foi o desenvolvimento do 

estágio, enfocando os principais elementos e, por 

último, descreva em quantas parte o texto foi 

dividido, enfocando de forma sintética o conteúdo 

básico de cada parte do relatório de estágio. 

    

     

Caracterização da entidade e da área estagiada 

(até 0,5 ponto) 

Até 0,1 Até 0,2 Até 0,3 Até 0,5 

Da entidade: Foram descritos a parte legal (Razão 

ou Nome Social; endereço e CNPJ); Histórico da 

empresa e/ou organização por ciclo de vida; 

Estrutura organizacional (departamentos, chefias, 

etc); Objetivo e ambiente direto e indireto em que a 

empresa e/ou organização atua, como: Produtos e 

serviços, clientes; Estrutura Contábil e forma de 

tributação; Planejamento estratégico: missão, valores 

e estratégias futuras; Nome, função e/ou registro 

profissional do agente externo que irá acompanhar o 

estágio, organograma da empresa, quantidade de 

funcionários. 

Da área estagiada: deve falar sobre as funções 

dessa área, quantidade de funcionários, 

organograma, fluxograma e problema identificado 

    

     

Visão teórica e contextual do problema (até 2,0 

pontos) 

Até 0,5 Até 1,0 Até 1,5 Até 2,0 

Apresenta os elementos teóricos de base da área do 

conhecimento contábil investigado, bem como, a 

definição dos termos e conceitos pertinentes ao re-

ferido campo de estágio. Deve fundamentar seu texto 

com dados estatísticos, fatos reais e nas teorias 

/literaturas já divulgadas sobre esse problema. Deve 

fazer mais de três citações diretas e indiretas de 

acordo com as normas da ABNT 10520/2002. Desse 

modo, a fundamentação teórica, deve ser dividida em 

tantas partes quantas forem necessárias, desde que 

    



descreva minuciosamente os elementos teóricos de 

base ao tema em estudo.  

O estagio e atividades desenvolvidas (até 0,5 

pontos) 

Até 0,1 Até 0,2 Até 0,3 Até 0,5 

Escrever aqui as atividades desenvolvidas na 

empresa como um todo. Em seguida falar das 

atividades que fez na área escolhida na empresa, 

apresentando as datas, o tempo de acontecimento das 

atividades e definindo as atividades realizadas para 

cada data programada. Em seguida fazer um 

diagnóstico dessa área. Nesse diagnóstico deve 

descreve detalhadamente o departamento e a área 

específica de estágio; descrever detalhadamente as 

atividades que acontecem no dia-a-dia do 

departamento conforme levantamento efetuado.Esse 

diagnóstico deve ser feito com objetividade (ou seja, 

sem interferências, juízo de valor, preconceitos e 

julgamentos pessoais), de maneira simultânea, 

apresenta os pontos positivos, fracos e das ameaças, 

identificados durante o desenvolvimento do estágio 

na área onde estagiou. Depois apresente as ações e 

estratégias que proporcionarão a correção das 

desvantagens identificadas.  

    

Resultados alcançados (até0,5 ponto) Até 0,1 Até 0,2 Até 0,3 Até 0,5 

Descrever sobre o que obteve após a aplicação das 

ações de melhoria sobre os pontos falhos que foram 

identificados em forma de tópicos. 

    

     

Considerações finais(até 1,0 ponto) Até 0,3 Até 0,5 Até 0,7 Até 1.0 

Apresenta sua síntese pessoal, de modo a expressar 

sua compreensão sobre o assunto que foi objeto 

desse estágio supervisionado. Pode-se dizer que é um 

momento de recapitulação dos passos procedidos no 

estágio, onde se atesta a resposta à situação 

problemática. Para isso, é conveniente seguir al-

gumas dicas, tais como: recapitule o(s) objetivo(s) do  

trabalho (salientando se foram ou não atingidos);  

fale se o problema foi solucionado,  apresente su-

gestões para futuros trabalhos na área e as 

recomendações de utilização dos resultados; finalize 

recomendando novas pesquisas e a forma sobre 

como o estagio foi válido para você. 

    

Referências (até 1,0 ponto) Até 0,1 Até 0,2 Até 0,3 Até 0,5 

O texto apresenta a totalidade das fontes de 

informação que você utilizou, ou seja, livros, 

revistas, fitas de vídeo, sites, artigos disponíveis na 

internet, CD-ROM, Constituições (Federal, Estadual 

e do Município), Leis , apostilas, apontamentos de 

aula, pessoas-fonte, entre outros. A digitação é 

apresentada na forma de lista em ordem alfabética 

digitada em espaço simples, sem margem e, entre 

uma e outra referência colocar espaço duplo. Deve 

atender as normas de construção de referências 

    



previstas na ABNT/NBR 6023/2002 

Nota final atribuída somente ao Relatório de 

estágio 

 

Comentários do professor avaliador: 

 

 



ANEXO IX – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

DURANTE O SEMESTRE E REGISTRADAS NO LIFE 

 

TURMA [___] – HORÁRIO [matutino, vespertino, noturno] 

DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS DO ESTAGIO  SUPERVISIONADI [I , II ou III]  DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO PARA A TURMA _____ 

HORAS QUE ALUNO DEVE ESTAGIAR NA EMPRESA-supervisão do professor  68hs 

HORAS DE ORIENTAÇÃO PELA PROFESSOR(A) – encontro individual ou grupo 34hs 

HORAS PARA ALUNO ELABORAR O RELATORIO DE ESTÀGIO 34hs 

TOTAL HORAS DO ESTAGIO [ I ou  II]  em  [ano/semestre]   136hs 

 

 MÊS DE ______ – PERIODO [matutino, vespertino, noturno] – TURMA [__] 

Ordem DIA HORÁRIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1 __/__/__ Total: 4 HS 

[Das 8hs até 12hs] 

[Das 14hs até 18hs] 

[Das 18hs até 22hs] 

Descrever as atividades realizadas 

    

    

 TOTAL HORAS DO MÊS ___ ____HS  

 

 MÊS DE ______ – PERIODO [matutino, vespertino, noturno] – TURMA [__] 

Ordem DIA HORÁRIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1 __/__/__ Total: 4 HS 

[Das 8hs até 12hs] 

[Das 14hs até 18hs] 

[Das 18hs até 22hs] 

Descrever as atividades realizadas 

    

    

 TOTAL HORAS DO MÊS ___ ____HS  



 MÊS DE ______ – PERIODO [matutino, vespertino, noturno] – TURMA [__] 

Ordem DIA HORÁRIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1 __/__/__ Total: 4 HS 

[Das 8hs até 12hs] 

[Das 14hs até 18hs] 

[Das 18hs até 22hs] 

Descrever as atividades realizadas 

    

    

 TOTAL HORAS DO MÊS ___ ____HS  

 

 MÊS DE ______ – PERIODO [matutino, vespertino, noturno] – TURMA [__] 

Ordem DIA HORÁRIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1 __/__/__ Total: 4 HS 

[Das 8hs até 12hs] 

[Das 14hs até 18hs] 

[Das 18hs até 22hs] 

Descrever as atividades realizadas 

    

    

 TOTAL HORAS DO MÊS ___ ____HS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO X -  CRONOGRAMA A SER DISPONIBILIZADO AOS ALUNOS:  

Elaborado pelo professor 

ATIVIDADES DATAS 

Orientações preliminares sobre o estágio e entrega da Carta 

de Apresentação ao acadêmico 

 

Apresentação da entidade e da área onde aluno vai estagiar  

Recebimento dos formulários preenchidos (termos de aceite, 

de compromisso, de cooperação, seguro) 

 

Início das atividades de estágio  

Visitas as empresas onde aluno está estagiando  

Finalização do estágio na empresa  

Recebimento de formulários (ficha de freqüência e de 

avaliação) 

 

Orientações sobre a elaboração do relatório de estagio  

Postagem do relatório no sistema Life  

Correção do relatório de estagio  

Entrega das notas da disciplina de estagio  

Recebendo recursos para revisão da nota da disciplina de 

estágio 

 

Entrega da nota final  da disciplina de estagio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO XX – PLANO DE AÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

PELO ACADÊMICO 

MODELO DE PLANO DE AÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO – via do acadêmico 

ATIVIDADES QUE ALUNO DEVE 

EXECUTAR 

MÊS/ANO 

MÊS 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5  

Matrícula na disciplina X      

Escolha da entidade para estagiar X      

Escolha da área e sub-área de estágio X      

Levantamento bibliográfico X X X X   

Definição do instrumento de coleta de 

dados 

X      

Visita à empresa para preenchimento 

dos formulários 

X      

Entrega dos formulários (termos de 

aceite, de compromisso, de cooperação, 

seguro) para o professor de estágio 

 X     

Visita a empresa para iniciar as 

atividades de estágio 

 X X X   

Finalização do estágio na empresa    X   

Entrega de formulários (ficha de 

freqüência e de avaliação)para o 

professor de estagio 

   X   

Redação do relatório de estagio    X   

Postagem do relatório no sistema Life     X  

Período de espera pela correção do 

relatório pelo professor da disciplina 

    X  

Período que receberá a nota da 

disciplina de estagio 

    X  

Período que poderá entrar com recurso 

para revisão da nota da disciplina de 

estágio 

    X  

Período que receberá a nota final  da 

disciplina de estagio 

    X  

 


