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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Este Regulamento dispõe sobre o Estágio Curricular Supervisionado dos 

estagiários do Curso de Agronomia, no âmbito do Instituto Federal Goiano - Campus 

Morrinhos. 

Art. 2º Este instrumento regulamenta o Estágio Curricular Supervisionado do 

Curso de Agronomia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano 

– Campus Morrinhos, em relação aos pré-requisitos, coordenação, planejamento, 

organização, desenvolvimento, supervisão, orientação e avaliação.   

Art. 3º Este Regulamento está de acordo com a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro 

de 2008, que prevê a realização de Estágio Curricular Supervisionado e Orientação 

Normativa nº 7, de 30 de outubro do mesmo ano e com o Projeto Pedagógico do 

Curso Superior de Agronomia (PPC).   

Art. 4º A Coordenação do Estágio Curricular Supervisionado deste Curso está 

ligada à Coordenação e ao Colegiado do Curso e trabalhará em parceria com a 

Gerência de Estágio Curricular Supervisionado, Empregos e Egressos (GEEE) deste 

Campus. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS, DA CARGA HORÁRIA E DA ÁREA 

Art. 5º O objetivo do Estágio Curricular Supervisionado é proporcionar ao futuro 

profissional a oportunidade de contatar com a realidade agropecuária, que 

encontrará no exercício da profissão, possibilitando a vivência e a prática dentro das 

atividades que a mesma lhe conferirá. O desenvolvimento de atividades do estágio 

de acordo com o Projeto pedagógico do curso de Agronomia nas áreas que 

envolvam os conteúdos relacionados a caracterização da identidade profissional. 

Além de proporcionar uma efetiva vivência no mundo do trabalho, melhorar o fluxo 

de informações entre a instituição e a comunidade externa e tornar o acadêmico 

conhecido pelas empresas contratadoras. 

Art. 6º A duração do Estágio Curricular Supervisionado, enquanto componente 

obrigatório obedecerá à carga horária mínima de 320 (trezentas e vinte horas), 
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sendo permitido, no máximo, 120 (cento e vinte) horas de Estágio Curricular 

Supervisionado dentro do IF Goiano - Campus Morrinhos (Estágio Curricular 

Supervisionado Interno). 

Seção I 

Do Aproveitamento de Experiência Profissional 

Art. 7º Será permitido o aproveitamento do efetivo exercício da experiência 

profissional, na área de Agronomia, estando ela relacionada às disciplinas do Curso. 

Permite-se o abono, sob a condição de comprovação por meio de documentação 

específica, da carga horária de 100% (cem por cento), ou seja, o total de 320 

(trezentos e vinte) horas. 

§ 1º   Nessa condição, o (a) estagiário (a) deverá procurar a Coordenação de Estágio 

Curricular Supervisionado do Curso, preencher o Requerimento de Aproveitamento 

de Experiência Profissional (Anexo 01) e fornecer, toda a documentação que 

comprove tais atividades. A Documentação necessária ao Aproveitamento de 

Experiência Profissional: 

I. Trabalhador de carteira assinada: Cópia autenticada da CTPS (Carteira de 

Trabalho) nas folhas que contém a foto, a qualificação civil e a folha do registro de 

trabalho. 

II. Trabalhador autônomo: termo de compromisso de registro na prefeitura 

municipal, carnê de contribuição ao INSS, comprovante de recolhimento do Imposto 

Sobre Serviço. 

III. Proprietário de empresa: Cópia do contrato social da empresa e do cartão CNPJ. 

IV. Servidor Público: Cópia da portaria ou ato de nomeação. 

§ 2º  A documentação deverá ser protocolada pelo aluno, juntamente com a 

documentação que comprove a experiência que o graduando deseja aproveitar no 

estágio, preenchimento do formulário de solicitação de aproveitamento que serão 

analisados e encaminhados ao Colegiado do Curso que analisará o processo e 

APRESENTARÁ SEU PARECER, em um prazo de até 20 (vinte) dias úteis, o pedido 

de aproveitamento de parte do Estágio Curricular Supervisionado, pelo exercício de 

Experiência Profissional. 
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I. Em caso de deferimento do pedido, estagiário deverá procurar um Professor (a) 

Orientador (a) para auxiliá-lo na elaboração do relatório de atividades profissionais e 

que será o avaliador dele. 

 

Seção II 

Dos campos de Estágio 

Art. 8º  Os campos de estágio podem ser constituídos por empresas, instituições de 

ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico de caráter público, privado ou de 

economia mista, cooperativas e áreas afins. Sendo que as mesmas deverão estar 

devidamente conveniadas com o IFGoiano, Campus Morrinhos, desenvolver 

atividades similares à área de Agronomia e dispor de um profissional de nível 

superior na área de ciências agrárias, para que possa atuar como supervisor do 

estagiário. 

 

CAPITULO III 

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO  

 

Art. 9º  É de competência exclusiva do (a) estagiário (a) buscar meios para realizar 

seu Estágio Curricular Supervisionado. O IF Goiano – Campus Morrinhos atua, 

apenas como agente facilitador, sugerindo empresas ou informando possíveis 

solicitações de empresas aos estagiários.  O (a) estagiário (a) poderá fazer a 

solicitação de liberação para o Estágio Curricular Supervisionado curricular não 

obrigatório, após término do segundo período e para o Estágio Curricular 

Supervisionado curricular obrigatório, após término do quinto período.   

Art. 10º  Após acordada a realização do Estágio Curricular Supervisionado, o (a) 

estagiário (a) deverá entregar os dados da instituição Concedente para que sejam 

redigidos, pela GEEE.  

Art. 11º  A realização do Estágio Curricular Supervisionado, por parte do (a) 

estagiário (a), não acarretará vínculo empregatício, de qualquer natureza, tanto no IF 
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Goiano – Campus Morrinhos, quanto na Instituição Concedente, conforme consta do 

Art. 3º deste Regulamento. Para isso, o (a) estagiário (a) deverá estar regularmente 

matriculado no semestre de execução do estágio.  

 Seção I 

Da Orientação e Supervisão do Estágio 

Art. 120 A orientação de Estágio compreende o acompanhamento do acadêmico no 

decorrer de suas atividades de Estágio, de forma a permitir o melhor desempenho 

de ações definidas no Plano de Atividades do Estagiário. 

Parágrafo único. Somente pode ser Professor Orientador de Estágio o 

docente pertencente à Carreira do Magistério Superior do IFGoiano – Campus 

Morrinhos, respeitando-se a área de formação, a experiência profissional e as 

peculiaridades do campo de trabalho em que se realiza o estágio. 

Art. 13º A supervisão de estágio compreende o acompanhamento direto do 

acadêmico na prática de suas atividades no local do estágio, durante o período 

integral de sua realização. 

Parágrafo único. O Supervisor de Estágio deverá ter formação ou 

experiência profissional na área de conhecimento ou afim ao curso do estagiário. 

Art. 140 Caso o Estágio Curricular Supervisionado ocorra em período superior a 06 

(seis) meses, o (a) estagiário (a) deverá apresentar ao Professor (a) Orientador (a) 

um relatório parcial das atividades desenvolvidas, permitindo acompanhamento e 

avaliação.   

          

          Seção II 

       Da Avaliação 

Art. 16º Será considerado (a) APROVADO o (a) estagiário (a) que, após cumprir a 

Carga Horária exigida, obtenha notas superiores a 60% na Ficha de Avaliação de 

Estágio do Supervisor, na Ficha de Avaliação de Estágio do Professor Orientador, 

Relatório Final e na apresentação oral.  

Parágrafo único – A média final será dada pela média aritmética dessas notas. 
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Art. 17º Ao término do Estágio Curricular Supervisionado o (a) estagiário (a) deverá 

elaborar um Relatório Final que será entregue ao Professor (a) Orientador (a) para 

avaliação e sugestão de correções, num prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 

após a conclusão do Estágio Curricular Supervisionado.  

Art. 18º Após a entrega, o Professor (a) Orientador (a) deverá devolver esse 

relatório para o (a) estagiário (a) realizar as devidas correções no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis. O relatório de estágio deverá ser apresentado também na 

forma oral. 

Art. 19º Da apresentação oral: 

§ 1º Na avaliação em banca, o acadêmico deverá entregar 1 via do relatório, 

encadernada e rubricada pelo Professor Orientador, a cada membro da Banca de 

Avaliação, com 15 (quinze) dias corridos de antecedência da data da defesa. 

§ 2º A data da apresentação oral do Relatório de Estágio será definida pelo 

Orientador com a anuência dos membros da Banca de Avaliação e do Coordenador 

de Estágio. 

§ 3º O tempo de apresentação oral do Relatório de Estágio Supervisionado deverá 

ter duração mínima de 30 minutos e máxima de 40 minutos, quando em seguida, 

cada membro da Banca de Avaliação terá individualmente, o seu tempo para 

questionamentos. 

§ 4º A Banca para Avaliação oral será composta pelo Professor Orientador, 

professor co-orientador quando houver, e o coordenador do estágio.  

Art. 20º O Relatório Final deverá obedecer às normas apresentadas no Modelo de 

Relatório de Estágio Curricular Supervisionado (Anexo 4).  

Art. 21º Após a aprovação do Relatório Final pelo Professor (a) Orientador (a) do 

Estágio Curricular Supervisionado, o (a) estagiário (a) deverá encaminhá-lo 

juntamente com os demais formulários de avaliação (anexo 2 e 3) à Coordenação de 

Estágio Curricular Supervisionado, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

respeitando o calendário acadêmico.  
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Art. 22º O (a) estagiário (a) deverá concluir o Estágio Curricular Supervisionado no 

prazo máximo de conclusão do Curso, ou seja, 09 (nove) anos, conforme previsto no 

PPC.  

  

Seção III 

Da Elaboração e Defesa do Relatório 

Art. 23º A elaboração do relatório será desenvolvida pelo acadêmico sob a 

orientação do professor orientador e consistirá em: 

§ 1º Descrever todas as atividades do estágio propriamente ditas; 

§ 2º Posicionar-se frente ao exposto;  

§ 3º Discutir as técnicas relatadas; 

§ 4º Embasar a discussão em literatura científica e técnica. 

Art. 24º  Da defesa do relatório:  

§ 1º A participação do orientador é de caráter obrigatório, podendo este ser 

substituído por outro professor no caso de justificativa cabível; 

§ 2º O estagiário será arguido sobre o conteúdo e os aspectos técnicos do 

relatório, objetivando avaliar o desempenho do estagiário, detectar problemas 

inerentes ao estágio; 

§ 3º Cada avaliador terá um tempo máximo estabelecido pela comissão de estágio 

para fazer sua arguição; 

§ 4º A Banca Examinadora deverá pautar seus critérios de avaliação conforme 

fichas de avaliação estabelecida pela Coordenação de Estágio. 

 

CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS 
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Art. 25º Compete à Gerência de Estágio Curricular Supervisionado, Empregos e 

Egressos (GEEE): 

§ 1º Assegurar o cumprimento das exigências legais educativas ligadas ao Estágio 

Curricular Supervisionado e à Constituição Federal Art.7º XXXIII; 

§ 2º Identificar e divulgar as oportunidades de Estágio Curricular Supervisionado 

Curricular Supervisionado; 

§ 3º Celebrar termos de convênio e compromisso para fins de Estágio Curricular 

Supervisionado Curricular Supervisionado; 

§ 4º Atuar como interveniente no ato de celebração do Termo de Convênio de 

Estágio Curricular Supervisionado entre a Instituição Concedente e o (a) estagiário 

(a); 

§ 5º Promover contatos com os estagiários para informá-los e orientá-los quanto 

ao processo de realização de Estágio Curricular Supervisionado Curricular 

Supervisionado; 

§ 6º Fornecer a documentação necessária ao (a) estagiário (a) para que se dê a 

efetivação do Estágio Curricular Supervisionado com a Instituição Concedente; 

§ 7º Fazer o levantamento de vagas disponíveis para Estágio Curricular 

Supervisionado nos diferentes setores do IF Goiano – Campus Morrinhos; 

§ 8º Comunicar à Instituição Concedente do Estágio Curricular Supervisionado 

acerca da interrupção do Estágio Curricular Supervisionado e/ou desligamento do 

(a) estagiário (a) do Curso; 

§ 9º Fornecer ao (a) estagiário (a) e à Coordenação de Estágio a Declaração de 

Conclusão de Estágio Curricular Supervisionado para comprovação/validação do 

cumprimento da carga horária de Estágio Curricular Supervisionado, prevista na 

matriz curricular; 

§ 10º Verificar a identificação do (a) estagiário (a) perante a Seguradora contra 

acidentes pessoais, registrando sua apólice no termo de compromisso;   

§ 11º Cuidar da compatibilidade das competências do (a) estagiário (a) com 

necessidades educacionais especiais às exigências da função objeto do Estágio 

Curricular Supervisionado. 



8 

 

Art. 26º Compete à Coordenação de Estágio Curricular Supervisionado: 

§ 1º Efetivar em conjunto com a GEEE e os estagiários do Curso a mediação e 

articulação de atividades em empresas conveniadas para a concessão de Estágio 

Curricular Supervisionado, encaminhando os documentos que devem ser 

preenchidos pelos responsáveis para que sejam validados.  

§ 2º Elaborar propostas de Estágio Curricular Supervisionado que possam 

contemplar as especificidades do Curso, previstas no PPC, neste documento e no 

Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado dos Cursos Técnicos e 

Superiores do IF Goiano, bem como na legislação vigente, mas que possam 

contemplar aspectos formativos e de qualificação profissional. 

§ 3º Realizar propostas de atividades que promovam a contextualização e a 

motivação dos estagiários do Curso, por meio de encontros e palestras em 

diferentes setores de interesse do Curso, visitas técnicas em parceria com a GEEE e 

com a Coordenação do Curso/Professores Orientadores. 

§ 4º Propor à Coordenação e ao Colegiado do Curso instrumentos para 

documentação e avaliação que possam auxiliar no acompanhamento e alcance dos 

objetivos desse Estágio Curricular Supervisionado. 

§ 5º Acompanhar toda a documentação do (a) estagiário (a) com relação ao 

Aproveitamento de Experiência Profissional e encaminhar o processo devidamente 

organizado ao Colegiado do Curso para que este avalie a situação e defira ou não o 

pedido, encaminhando o parecer ao (a) estagiário (a) para que este/esta tome as 

providências pertinentes. 

§ 6º Analisar, acompanhar junto ao orientador de Estágio Curricular Supervisionado, 

o andamento e qualquer necessidade de alteração das atividades de Estágio 

Curricular Supervisionado, para que sejam comunicadas e devidamente 

documentadas, nos setores competentes, de acordo com as partes envolvidas. 

§ 7º Verificar o bom andamento das atividades e acompanhar junto ao supervisor e 

ao orientador o desenvolvimento e as dificuldades para a realização do Estágio 

Curricular Supervisionado. 
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§ 8º Emitir declarações e organizar a documentação referente à realização de 

Estágio Curricular Supervisionados, que deverá ser encaminhada e estar sempre a  

disposição da Coordenação de Curso e na GEEE.  

§ 9º Auxiliar na orientação da documentação a ser preenchida e na elaboração das 

planilhas de horas de Estágio Curricular Supervisionado, na organização dos 

relatórios, quanto aos aspectos metodológicos em comum acordo com o professor 

orientador. 

§ 10º Acompanhar junto ao (a) estagiário (a) e à GEEE a entrega da documentação e 

integralização da carga horária mínima exigida pelo Curso e emissão da declaração 

de conclusão do Estágio Curricular Supervisionado. 

Art. 27º Compete à Coordenação de Curso:  

§ 1º Colaborar em conjunto com a Coordenação de Estágio Curricular 

Supervisionado e com os Professores Orientadores quanto à determinação de 

Instituições Concedentes e à formalização do Estágio Curricular Supervisionado com 

as mesmas; 

Art. 28º Compete ao Professor (a) Orientador (a): 

§ 1º Colaborar com a Coordenação de Estágio Curricular Supervisionado e com 

os Professores Orientadores quanto à determinação de instituições Concedentes e a 

formalização do Estágio Curricular Supervisionado com a mesma; 

§ 2º Orientar o processo de desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado 

articulando aspectos como conhecimento específico, habilidades e competências do 

(a) estagiário (a). 

§ 3º Planejar, acompanhar, executar, avaliar e realimentar as atividades ligadas à 

orientação para o Estágio Curricular Supervisionado, em conformidade com este 

Regulamento, com o Projeto Pedagógico do Curso, com os Planos de Ensino das 

disciplinas, com o Calendário Acadêmico e com os cronogramas estabelecidos pela 

Coordenação de estágio do IF Goiano – Campus Morrinhos; 

§ 4º Orientar o (a) estagiário (a) para as atividades que serão desenvolvidas 

durante o Estágio Curricular Supervisionado; 
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§ 5º Auxiliar o setor responsável pelo Estágio Curricular Supervisionado nas 

atividades a serem desenvolvidas no âmbito do IF Goiano; 

§ 6º Encaminhar, aos professores e/ou técnicos da área específica, as eventuais 

dúvidas do (a) estagiário (a), surgidas durante o desenvolvimento das atividades de 

Estágio Curricular Supervisionado.  

§ 7º Acompanhar, junto à Instituição Concedente de Estágio Curricular 

Supervisionado, o desempenho dos estagiários de modo a assegurar o seu êxito em 

toda a dinâmica do Estágio Curricular Supervisionado;  

Art. 29º Compete à Instituição Concedente do Estágio Curricular Supervisionado: 

§ 1º Efetivar com o IF Goiano Termo de Convênio para ofertas de Estágio 

Curricular Supervisionado, conforme critérios estabelecidos em comum acordo com 

as partes; 

§ 2º Indicar, para exercer a função de Supervisor de Estágio, um funcionário 

habilitado na área de formação do Curso e/ou áreas afins, com registro em Órgão 

Oficial Regulamentador para acompanhar as atividades do estagiário; 

§ 3º Orientar os estagiários quanto às atividades que lhe serão atribuídas durante 

o Estágio Curricular Supervisionado, bem como sobre as normas e procedimentos 

internos da Instituição Concedente; 

§ 4º Proporcionar ao (a) estagiário (a) vivenciar experiências práticas e 

significativas durante a realização do Estágio Curricular Supervisionado, na sua área 

de formação; 

§ 5º Participar das atividades de acompanhamento e de avaliação do trabalho do 

(a) estagiário (a), objetivando sempre seu crescimento pessoal e profissional; 

§ 6º Fornecer ao IF Goiano dados e informações sobre o (a) estagiário (a) que lhe 

forem solicitados por meio do preenchimento de formulários próprios da Unidade de 

Ensino;  

§ 7º Comunicar-se com o IF Goiano sempre que forem identificados problemas 

e/ou dificuldades do (a) estagiário (a) no desenvolvimento do Estágio Curricular 

Supervisionado. 

 



11 

 

Art. 30º Compete ao (a) estagiário (a):  

§ 1º Estar devidamente matriculado na Instituição; 

§ 2º Ter concluído o tempo de estudo, conforme Artigo 10º; ou seja, seguindo o 

que determina o PPC do Curso, integralizando 50 % da Carga Horária do Curso. 

§ 3º Buscar e negociar com os professores a orientação do seu estágio; 

§ 4º Participar de reuniões e Cursos preparatórios de orientação de estagiários 

promovidos pelo setor de Estágio Curricular Supervisionados do IF Goiano quando 

oferecidos; 

§ 5º Assinar o Termo de Compromisso com a Instituição Concedente de Estágio 

Curricular Supervisionado, com devida interveniência do IF Goiano (GEEE), antes 

da execução do Estágio Curricular Supervisionado; 

§ 6º Cumprir as normas e rotinas internas da Instituição Concedente onde irá 

realizar o Estágio Curricular Supervisionado; 

§ 7º Auto avaliar-se permanentemente, procurando sempre melhorar seu 

desempenho; 

§ 8º Esforçar-se para que haja uma boa relação interpessoal e zelar pela 

infraestrutura e patrimônio da Instituição Concedente; 

§ 9º Resguardar o sigilo e a veiculação de informações a que tenha acesso em 

decorrência do Estágio Curricular Supervisionado; 

§ 10º Comunicar ao supervisor do Estágio Curricular Supervisionado na Instituição 

Concedente, com a devida antecedência, a impossibilidade de comparecer ou 

eventuais atrasos a qualquer atividade prevista no Estágio Curricular 

Supervisionado, sempre que possível; 

§ 11º Elaborar relatório de conclusão de Estágio Curricular Supervisionado e 

organizar documentação correspondente, conforme orientação do professor 

orientador.  

§ 12º Entregar ao setor responsável pelo Estágio Curricular Supervisionado os 

documentos de conclusão do Estágio Curricular Supervisionado, devidamente 

preenchidos e assinados. 
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§ 13º Registrar diariamente as atividades desenvolvidas no Formulário de Controle 

de Atividades e Frequência de Estágio Curricular Supervisionado. 

§ 14º Ter postura ética diante das situações vivenciadas na Instituição Concedente, 

principalmente no que se refere às questões de ordem institucional.  

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 31º Na falta da Coordenação do Estágio Curricular Supervisionado, a 

Coordenação do Curso assumirá as atribuições daquela Coordenação até que uma 

nova Coordenação seja instituída. 

Parágrafo único: A Coordenação de Estágio Curricular Supervisionado será eleita 

pelo Colegiado do Curso. Em caso de não existência de candidatos, essa 

Coordenação será indicada pela Coordenação de Curso. 

Art. 32º Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado 

do Curso de Agronomia do IF Goiano – Campus Morrinhos. 

Art. 33º Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Morrinhos, 29 de setembro de 2016. 
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ANEXO 01 – APROVEITAMENTO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - CAMPUS MORRINHOS 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO (CETAL) 

 

REQUERIMENTO PARA APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

 
Nome do Aluno:______________________________________________________ 

Matrícula: ______________________            Período: ___________ 

 

Razão Social e endereço da Instituição em que exerce a atividade 

profissional:______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cidade:________________________ Estado: ________________ 

Telefones para contatos com a Instituição:____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

CNPJ: ___________________________ 

Ramo de Atividade:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Data que comprove o período de atuação na Instituição: ________________ a 

_____________________ 

Funções desempenhadas na Instituição:_______________________________ 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

Setor de exercício da atividade profissional:____________________________ 

________________________________________________________________ 

Horário de Trabalho: _______________________________________________ 

Carga horária a ser aproveitada para cumprimento do Estágio Curricular Supervisionado: 

______________horas. 

 
                     _________________________________________________                                                                                      

ASSINATURA DO (A) ESTAGIÁRIO (A) 

 

 

____________________________________________________ 

 CARIMBO E ASSINATURA DA INSTITUIÇÃO 

 

São de inteira responsabilidade da Instituição as informações prestadas neste documento, 

caso as mesmas não sejam verídicas, caracterizarão falsidade ideológica, cabendo a 

mesma responder por este ato.  
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ANEXO 02 – FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO - SUPERVISOR 

   

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - CAMPUS MORRINHOS 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO (CETAL) 

 

 FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO - SUPERVISOR  

 

Nome do estagiário (a): _______________________________________________  

Local do estágio: ____________________________________________________  

Endereço:__________________________________________________________  

Estágio Supervisionado (       ) Obrigatório       (      ) Não Obrigatório  

Período do estágio: ____/____/____ a ____/____/____  

Nome do supervisor: __________________________________________________  

 

PARECER DO SUPERVISOR – VALOR: 10 pontos  

Aspectos profissionais – Valor máximo: 7,5 pontos Valor - 0 a 1,5 / 

item 

Assiduidade e cumprimento do horário  

Qualidade de trabalho: considerar o que seria desejável.   

Espírito inquisitivo: disposições de esforço para aprender, curiosidade 

teórica e científica.  

 

Iniciativa e autodeterminação: capacidade para realizar seus objetivos 

de estagiário sem influências externas.  

 

Conhecimentos: científico e técnico demonstrados no 

desenvolvimento das atividades programadas.  

 

TOTAL (1)   

Atitudes Pessoais – Valor máximo: 2,5 pontos  Valor                

0 a 0,5 / item 

Disciplina e responsabilidade: observância das normas internas, 

discrição quanto aos assuntos sigilosos e zelo pelo patrimônio.  
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Sociabilidade: facilidade de se integrar com os colegas e no ambiente 

de trabalho.  

 

Cooperação: disposição para cooperar com os colegas e atender 

prontamente as atividades solicitadas.  

 

Interesse: comprometimento demonstrado para as tarefas a serem 

realizadas  

 

Postura e ética profissional  

TOTAL (2)   

NOTA TOTAL: Total (1) + Total (2)   

Carga horária cumprida:    

OBSERVAÇÕES: 
Sobre o estagiário:  

Sobre o local de estágio:  

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo do Supervisor  

 INSTITUIÇÃO CONCEDENTE 
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ANEXO 03– FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO – PROFESSOR ORIENTADOR 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - CAMPUS MORRINHOS 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO (CETAL) 

 

Nome do estagiário (a): _______________________________________________  

Local do estágio: ____________________________________________________  

Endereço:__________________________________________________________  

Estágio Supervisionado (       ) Obrigatório       (      ) Não Obrigatório  

Período do estágio: ____/____/____ a ____/____/____  

Nome do orientador: __________________________________________________  

PARECER DO ORIENTADOR – VALOR: 10 pontos  

AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL – Valor máximo: 8,0 pontos Valor - 0 a 2 / item  

INTRODUÇÃO – Apresenta, de maneira clara, um breve histórico, a 

missão e visão da Instituição Concedente, o período e local de 

realização do Estágio? 

0,0 a 1,0 

___________ 

COESÃO E COERÊNCIA TEXTUAIS – Apresentam objetividade e 

sequência lógica?  

0,0 a 1,0 

__________ 

OBJETIVOS DO ESTÁGIO – Estão claros e de acordo com as 

atividades desenvolvidas? 

0,0 a 0,5 

__________ 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E 

REFERENCIAL TEÓRICO – As atividades desenvolvidas estão 

descritas corretamente? A metodologia utilizada pode ser entendida 

com clareza? Os procedimentos indicados foram apropriados para 

alcançar o (s) objetivo (s) proposto (s)? 

0,0 a 2,0 

__________ 

CONSIDERAÇÕES FINAIS – O (a) estagiário (a) demonstra reflexão 

crítica em relação aos conhecimentos teóricos adquiridos no Curso e 

a realidade observada na Instituição Concedente, apresentando 

sugestões técnicas para melhoria do Curso e/ou das atividades 

0,0 a 2,0 

__________ 
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vivenciadas durante o Estágio. 

ESTRUTURA GERAL: O trabalho apresentou formatação de acordo 

com o modelo de relatório. 

0,0 a 1,5 

__________ 

TOTAL (1)  

Atitudes Pessoais – Valor máximo: 2,0 pontos  Valor–0 a 0,5/item  

Assiduidade e cumprimento das atividades de orientação   

Disciplina e responsabilidade: observância das normas internas e 

discrição quanto aos assuntos sigilosos.  

 

Cooperação: disposição para atender prontamente as atividades 

solicitadas.  

 

Interesse: comprometimento demonstrado para as tarefas a serem 

realizadas  

 

TOTAL (2)   

NOTA TOTAL: Total (1) + Total (2)   

Carga horária cumprida:    

Observações sobre o estagiário: 

  

 

SITUAÇÃO FINAL    

Tipo de avaliação (especificar)  NOTA  

Avaliação do Estágio pelo Supervisor da Instituição 

Concedente 

 

Avaliação do Estágio pelo (a) Professor (a) Orientador (a)  

Avaliação Oral (apresentação do relatório)  

MÉDIA FINAL    

SITUAÇÃO FINAL DO (A) ESTAGIÁRIO (A) (   ) APROVADO(A) 

(   ) REPROVADO(A) 

 

 
_________________________________________ 

Assinatura do Professor Orientador  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS MORRINHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relatório de Estágio Supervisionado, para ser 

apresentado à Coordenação de Integração Escola 

Comunidade - (CIEC) do IFGoiano-Morrinhos, 

como requisito parcial para obtenção do Diploma de 

Bacharel em Agronomia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morrinhos, Agosto de 2016. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS MORRINHOS 

 

 

 

 

 

 

NOME DO ALUNO 

 

 

 

Relatório de Estágio Curricular Supervisionado submetido como requisito parcial para 

obtenção do título Bacharel em Agronomia no Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, 

GO.  

 

APTO (     )                                      NÃO APTO (     ) 

 

 

____________________________________________________ 

Coordenador (a) de Estágio Curricular Obrigatório 

 

 

APROVADO EM: ____/___/______. 

 

NOTA: _________ 

 

____________________________________________________ 

Orientador
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DADOS GERAIS 

 

 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO:  

 

ENDEREÇO:  

  
 

PERÍODO:  

 

 

DURAÇÃO:  

  

    

ESTAGIÁRIO:  

  

 

ORIENTADOR DO ESTÁGIO:  

 

 

COORDENADORA DA CIEC:  

Luciana dos Santos Machado Balduino.  

 

REPRESENTANTES DA EMPRESA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

     SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

2. OBJETIVOS 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

3.1  

3.2 .... 

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

 

 

 

 


