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2 Regulamento de Estágio - CETAL 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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

estagiários do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, no âmbito do Instituto 

Federal Goiano - Campus Morrinhos. 

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

Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Goiano – Câmpus 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 Tecnologia em Alimentos (PPC).   

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

denominada pela sigla CETAL e 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 oferecer condições de 

treinamento no campo de atuação profissional, com o intuito de desenvolver as 

competências e habilidades profissionais embasadas nos estudos, pesquisa e 

análises de conteúdos, visando alcançar a inter-relação entre teoria e prática com 

base na interdisciplinaridade requerida nas diversas situações reais do trabalho de 

forma ética e responsável.  
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Art. 6º A duração do Estágio Curricular Supervisionado, enquanto componente 

obrigatório obedecerá à carga horária mínima de 160 (cento e sessenta horas), 

sendo permitido, no máximo, 80 (oitenta) 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 alimentos, estando ela relacionada às disciplinas do Curso. 

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

específica, de uma carga horária de 50% (cinquenta por cento) do total de 160 

(cento e sessenta) horas, ou seja, 80 (oitenta) horas.   

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

Curricular Supervisionado do Curso (CETAL), preencher o Requerimento de 

Aproveitamento de Experiência Profissional (Anexo 5) 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. 
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b) A documentação deverá ser protocolada PELO ALUNO DO CURSO DE 

TECNOLOGIA EM ALIMENTOS, em entrega do Anexo 5 à CETAL, juntamente com a 

documentação que comprove a experiência que o graduando deseja aproveitar no 

estágio, que serão analisados e encaminhados ao Colegiado do Curso que analisará 

o processo e APRESENTARÁ SER 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. 

c) Em caso de deferimento do pedido, estagiário deverá procurar um Professor (a) 

Orientador (a) (Anexo 1) para auxiliá-lo na elaboração do relatório de atividades 

profissionais e que será o avaliador do mesmo. 

§ 2º As demais 80 (oitenta) horas poderão ser cumpridas em empresas externas, 

respeitando a área de formação do (a) estagiário (a), seguindo as normas para 

realização do Estágio Curricular Supervisionado. 

I. O (a) estagiário (a) que optar por realizar o Estágio Curricular Supervisionado na 

mesma empresa em que exerce atividade profissional, deverá realizar o Estágio 

Curricular Supervisionado em setor diferente daquele em que atua 

profissionalmente. 

 

Seção II 

Áreas permitidas para a realização do Estágio Curricular Supervisionado 

 

Art. 8º  O (a) estagiário (a) poderá estagiar nas seguintes áreas, respeitando as 

áreas de formação do Curso:  

§ 1º Indústrias e comércio de alimentos e insumos em geral:  

- Controle de Qualidade; 

- Conservação e beneficiamento de alimentos; 

- Tecnologia de bebidas; 
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- Processamento de produtos de origem vegetal; 

- Panificação e Confeitaria (processamento de pães, bolos e biscoitos); 

- Processamento de produtos de origem animal; 

- Processamento de Óleos e Gorduras; 

- Gestão de sistemas de qualidade; 

- Centrais de abastecimento ou de distribuição; 

- Produção de insumos para a indústria de alimentos – embalagens, aditivos, 
ingredientes etc.  

 

§ 2º Empresas processadoras de alimentos: 

- Restaurantes; 

- Hotéis; 

- Lanchonetes; 

- Supermercados; 

- Pizzarias; 

- Buffets, dentre outras. 

§ 3º Laboratórios de análises de alimentos e de água:  

- Laboratórios de análises físico-químicas; 

- Laboratórios de análises microbiológicas;  

- Laboratórios de análises sensoriais; 

- Laboratórios de desenvolvimento de novos produtos. 

§ 4º Órgãos fiscalizadores: 

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 

- Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA); 

- Agrodefesa etc. 
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CAPITULO III 

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 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 terceiro período.   

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

estagiário (a) deverá verificar junto à CETAL se a empresa possui convênio com o 

Campus Morrinhos, caso não tenha, deverá entregar os dados da empresa à GEEE 

para firmar o convênio. Além disso, o aluno deve entregar o Termo de Compromisso 

de Estágio/TCE (anexo 2), devidamente preenchidos e assinados por todos os 

envolvidos nesse processo. Os documentos serão elaborados em 2 vias, ficando 

uma via para a Instituição Concedente do Estágio Curricular Supervisionado e outra 

deverá ser devolvida à CETAL, que encaminhará à GEEE para arquivamento na 

pasta de Estágio Curricular Supervisionado.  

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

estagiário (a), não acarretará vínculo empregatício, de qualquer natureza, tanto no IF 

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 e apresentar, em conformidade 

com este Regulamento, os seguintes documentos: Termo de Convênio, TCE e Plano 

de Estágio Supervisionado, não ultrapassando o período máximo de 2 anos para a 

execução de todas as atividades pertinentes a esse Estágio. 
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 Seção I 

Da Orientação 

Art. 12º Conforme determina a Lei Nº 11.788, o (a) estagiário (a) deverá procurar um 

professor orientador (anexo 13), preferencialmente da área especifica do Estágio 

Curricular Supervisionado, para acompanhá-lo nas atividades previstas no Plano de 

Estágio.   

Art. 13º  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.  

Art. 14º Os encontros de orientação deverão ser registrados na Ficha de Controle de 

Atividades e Frequência de Estágio Curricular Supervisionado (anexo 3).   

          

          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 – Supervisor (anexo 4), na Ficha de Avaliação de Estágio – Professor 

Orientador (anexo 10), Relatório Final e na apresentação. 

Parágrafo único – A média final será dada pela média aritmética dessas notas. 

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 30 (trinta) dias úteis, após 

o término do estágio supervisionado. 

Art. 18º Da apresentação oral: 
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§ 1º Na avaliação em banca, o acadêmico deverá entregar 3 vias do relatório, 

encadernadas ou digitalizadas, a cada membro da Banca de Avaliação, com até 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 10 minutos e máxima de 20 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 dois outros professores convidados.  

Art. 19º O Relatório Final deverá obedecer às normas apresentadas no Modelo de 

Relatório de Estágio Curricular Supervisionado (anexo 14) 

Art. 20º 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 13) à Coordenação de 

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

respeitando o calendário acadêmico.  

Art. 21º O (a) estagiário (a) deverá concluir o Estágio Curricular Supervisionado no 

prazo máximo de conclusão do Curso, ou seja, 05 (cinco) anos, conforme previsto 

no PPC.  

  

CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS 
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Art. 22º 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 CETAL 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;   
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§ 11º Cuidar da compatibilidade das competências do (a) estagiário (a) com 

necessidades educacionais especiais às exigências da função objeto do Estágio 

Curricular Supervisionado. 

Art. 23º Compete à Coordenação de Estágio Curricular Supervisionado (CETAL): 

§ 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 Propor autoavaliações com os estagiários e buscar orientações, feedback 

quando ao desempenho dos estagiários, em parceria com a GEEE.   
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§ 7º 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. 

§ 8º 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. 

§ 9º 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 na GEEE.  

§ 10º 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. 

§ 11º 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. 

§ 12º Visitar o local de estágio, na impossibilidade de visita do professor orientador, 

para verificar as condições estágio para o aluno. 

  

Art. 24º Compete à Coordenação de Curso:  

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

Supervisionado (CETAL) e com os Professores Orientadores quanto à determinação 

de Instituições Concedentes e à formalização do Estágio Curricular Supervisionado 

com as mesmas; 
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Art. 25º Compete ao Professor (a) Orientador (a): 

§ 1º Colaborar com a Coordenação de Estágio Curricular Supervisionado (CETAL) 

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 

CETAL do IF Goiano – Campus Morrinhos; 

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

durante o Estágio Curricular Supervisionado; 

§ 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;  

§ 8º Buscar, na CETAL, orientações para a elaboração do planejamento das 

atividades de orientação do Estágio Curricular Supervisionado. 

§ 9º Visitar o local de estágio para verificar as condições estágio para o aluno. 

Art. 26º  Compete à Instituição Concedente do Estágio Curricular Supervisionado: 
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§ 1º Efetivar com o IF Goiano Termo de Convênio e o TCE 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 (CRQ, CREA, CRMV etc) 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. 

 

Art. 27º 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 Entregar a CETAL todos as fichas/anexos quando solicitado. 
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§ 4º Buscar e negociar com os professores a orientação do seu estágio; 

§ 5º Participar de reuniões e Cursos preparatórios de orientação de estagiários 

promovidos pelo setor de Estágio Curricular Supervisionados do IF Goiano e 

CETAL, quando oferecidos; 

§ 6º 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; 

§ 7º Cumprir as normas e rotinas internas da Instituição Concedente onde irá 

realizar o Estágio Curricular Supervisionado; 

§ 8º Autoavaliar-se permanentemente, procurando sempre melhorar seu 

desempenho; 

§ 9º Esforçar-se para que haja uma boa relação interpessoal e zelar pela 

infraestrutura e patrimônio da Instituição Concedente; 

§ 10º Resguardar o sigilo e a veiculação de informações a que tenha acesso em 

decorrência do Estágio Curricular Supervisionado; 

§ 11º 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; 

§ 12º Elaborar relatório de conclusão de Estágio Curricular Supervisionado e 

organizar documentação correspondente, conforme orientação do professor 

orientador. Esse relatório deverá ser apresentado em original, elaborado conforme o 

modelo de relatório do Curso. 

§ 13º Entregar ao setor responsável pelo Estágio Curricular Supervisionado os 

documentos de conclusão do Estágio Curricular Supervisionado, devidamente 

preenchidos e assinados. 



 

 

15 Regulamento de Estágio - CETAL 

 

§ 14º Definir e acertar o Estágio Curricular Supervisionado na empresa ou 

instituição documentando-se por meio de Termo de Convênio de Estágio (anexo 1), 

Termo de Compromisso de Estágio Curricular Supervisionado TCE (Anexo 2-

CETAL),  

§ 15º Elaborar, de acordo com as instruções do Professor (a) Orientador (a), o 

Plano de Estágio Curricular Supervisionado (Anexo 3).  

§ 16º Registrar diariamente as atividades desenvolvidas no Formulário de Controle 

de Atividades e Frequência de Estágio Curricular Supervisionado (Anexo 4).  

§ 17º Ter postura ética diante das situações vivenciadas na Instituição Concedente, 

principalmente no que se refere às questões de ordem institucional.  

§ 18º Elaborar o Relatório Final sobre as atividades desenvolvidas conforme o 

Manual para elaboração de Relatórios de Estágio Supervisionado Obrigatório do 

Curso Superior de Tecnologia em Alimentos.  

§ 19º Apresentar ao Professor (a) Orientador (a), para assinatura e validação, o 

Formulário de Controle de Atividades e Frequência de Estágio Curricular 

Supervisionado (Anexo 4), a Ficha de Avaliação do Estágio – Supervisor (anexo 5) e 

a Ficha de Avaliação do Estágio – Professor Orientador (Anexo 6) devidamente 

preenchidos e assinados.  

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 28º 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. 
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Art. 29º Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado 

do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos do IF Goiano – Campus Morrinhos. 

Art. 30º Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Morrinhos, 17 de setembro de 2018. 
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXO: 

1. Declaração de orientação de estágio ou de orientação na elaboração de 

relatório de experiência profissional. 

2. Termo de Compromisso de Estágio Curricular Supervisionado (TCE) (em 

duas vias)  

3. Ficha de Controle de Atividades e Frequência de Estágio Curricular 

Supervisionado. 

4. Ficha de Avaliação de Estágio Curricular Supervisionado - Supervisor  

5. Requerimento de Aproveitamento de Atividades Profissionais  

6. Ficha de avaliação do Relatório de Aproveitamento da Experiência 

profissional 

7. Ata da apresentação oral do relatório de Estágio Curricular Supervisionado 

8. Ocorrências Gerais  

9. Ficha de Avaliação de apresentação estágio – Avaliadores 

10.  Ficha de Avaliação Final – Orientador 

11. Ficha de autoavaliação de estágio 

12. Ficha de avaliação do setor de estágio 

13. Solicitação de defesa de estágio e nomes da banca 

14. Modelo de Relatório de Estágio Supervisionado Obrigatório 
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ANEXO 1- DECLARAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO OU DE ORIENTAÇÃO 
NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 

CAMPUS MORRINHOS 
CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

(CETAL) 

 

DECLARAÇÃO DE ORIENTAÇÃO  

Eu, professor(a )_____________________________________________________ 

SIAPE Nº.:  __________________, Lotado(a) no IFGoiano, Campus Morrinhos, 

aceito orientar o/a aluno(a):_____________________________________________,                                                                                                                         

matrícula:_______________________________,  

(    ) na orientação das atividades de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório e 

na elaboração de Relatórios para o Estágio Curricular; 

( ) na renovação da orientação das atividades de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório e na elaboração de Relatórios para o Estágio Curricular; 

(     ) na elaboração do Relatório de Aproveitamento de Experiência Profissional para 

o Estágio Curricular do Curso de Tecnologia em Alimentos. 

 Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

                    Morrinhos,       de                                   de 20_____.    

      

                             ___________________________________ 

Orientador(a) do Estágio 
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ANEXO 02 – TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 
CAMPUS MORRINHOS 

CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
(CETAL) 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – TCE 

Instrumento jurídico que trata a Lei no11.788 
de 25 de setembro de 2008 e Orientação 
Normativa nº 7, de 30 de outubro de 2008 
que dispõem sobre o estágio de estudantes 
e regidos pelo Regulamento de Estágio e 
Manual de Estágio Curso Superior de 
Tecnologia em Alimentos.  

O Instituto Federal Goiano-Campus Morrinhos, pessoa Jurídica de direito público, 

autarquia federal, vinculada ao Ministério da educação, inscrita sob o CNPJ/MF 

no10.651.417/003-30, sediada na rodovia BR 153, km 633, Zona Rural, Caixa Postal 

92, Morrinhos - GO, CEP 75650-000, telefone (64)3413-7900, representada pelo 

Diretor Geral Prof. Dr. Gilberto Silvério da Silva, ou pelo Núcleo Docente 

Estruturante e Colegiado do Curso Superior em Tecnologia em Alimentos , bem 

como pelo Professor Coordenador de Estágio, doravante denominada de Instituição 

de ensino cedente, do outro a empresa condecedente, cujo o nome, CNPJ, 

endereço e supervisor legal, seguem apresentados a seguir, junto com os dados do 

aluno que passa a ser denominado a partir de agora de  estagiário: 

DADOS DA EMPRESA CONCEDENTE: 

Nome da Empresa:  

CNPJ:                                                                             

Endereço: 

Cidade: Bairro: 
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Fone: Estado: 

Supervisor: 

 

e-mail: 

Formação/local:  

DADOS DO ESTAGIÁRIO: 

Nome do Estagiário:  

Número de matrícula no curso: 

RG:             Org. Exp.               Data exp.: CPF: 

Endereço: Bairro: 

Cidade:  UF: CEP:  

Fone : 
 

E-mail: 

Setor da empresa para realização do estágio:  

Período de realização do estágio:  

Dra. Vania Silva Carvalho – Coordenadora do CETAL 

Celebram entre si este Termo de Compromisso de Estágio – TCE, com a 
interveniência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF 
Goiano Campus Morrinhos – GO, devidamente qualificado acima, resolvem 
convencionar o presente e as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO 

 

Será realizado um CONVÊNIO entre a Instituição de Ensino e a empresa onde o 
estágio será realizado pelos estudantes, em que estará expresso em sua clausula 
primeira os objetivos formativos e educacionais do estágio.  

 

PARAGRAFO ÚNICO: os alunos em curso que forem realizar o estágio, deverão 
estar regularmente matriculados e frequentes no curso. O convenio deverá ainda 
expressar a natureza formativa e educacional desta etapa de formação profissional. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BOLSA 

 

A CONCEDENTE, poderá propiciar livremente (não é obrigatório),  ao estagiário, 
durante a vigência do estágio, uma bolsa de complementação educacional, caso 
essa possibilidade esteja estabelecida em seu  Programa de Estágio, no valor de R$ 
___________,_________________________________(Valor da bolsa por extenso). 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS 

 

Na vigência do presente TCE, o estagiário está incluso na cobertura de Seguro 
Contra Acidentes Pessoais, proporcionado pela Gente Seguradora SA, Apólice no 

0001130 contratada pelo Instituto Federal Goiano. 

 

PARAGRAFO ÚNICO: O estágio só poderá ser iniciado após a assinatura do TCE, 
por todas as partes envolvidas, conforme apresentado no termo de convenio entre 
as instituições envolvidas, no que trata este TCE, sob pena do referido estagio ser 
invalidado por este Instituto de Ensino. 

CLÁUSULA QUARTA: HORÁRIO E VIGÊNCIA DO ESTAGIO 

a) Este termo de Compromisso de Estágio – TCE terá vigência de 

_____/_____/_____ a _____/_____/_____, perfazendo ________ dias úteis, sendo 

o regime de trabalho de até 40h semanais, conforme apresentado no cronograma. E 

não deve exceder a 08 (oito) horas dia e 40 (quarenta) horas semanais no período 

de férias, podendo ser rescindido pela escola ou pelo estagiário, mediante 

comunicação feita por escrito, com cinco dias de antecedência no mínimo. O horário 

do estágio será das ____________ horas às ____________ horas.  

*Será anexado ao projeto um cronograma de horários e atividades a serem 

desenvolvidas durante o período de estágio, com a devida aprovação do 

supervisor de estágio, mediante assinatura conforme ficou acordado quando 

da elaboração do projeto de estágio curricular supervisionado e aprovado 

pela Coordenação de Curso. 

b) As atividades a serem cumpridas pelo estagiário serão desenvolvidas 

obrigatoriamente em contra turno ao período em que o curso é oferecido.  

c) As atividades referentes a este TCE estão previstas no regulamento de estágio do 

Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos e no regulamento de estágio curricular 
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supervisionado do Curso de Tecnologia em Alimentos.  As atividades a serem 

cumpridas serão desenvolvidas obrigatoriamente em período em que o aluno não 

tenha aula, caso seja no mesmo turno de aula, deverá anexar declaração do 

coordenador de curso, autorizando a realização do estágio naquele horário antes do 

início do estágio, justificando que naquele período não houve choque com o horário 

de aula.  

c) As atividades referentes a esta etapa do Estágio Supervisionado estão previstas 

no regulamento de estágio do Curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto 

Federal Goiano – Campus Morrinhos. 

CLÁUSULA QUINTA: Cabe ao estagiário apresentar um bom desempenho das 

atividades propostas para o estágio e cumprir com empenho as atividades propostas 

no termo de convênio estabelecido com a empresa concedente. 

 CLÁUSULA SEXTA: No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá a 

Unidade Concedente proporcionar ao estagiário, condições de desenvolver 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, compatíveis com o 

conteúdo. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Constituem motivos para a interrupção da vigência do 

presente TCE: 

a) Término do período de estágio; 

b) A conclusão, abandono ou mudança do curso ou o trancamento da matrícula; 

c) O não comparecimento do estagiário, sem motivo justificado, às atividades do 

estágio; 

d) Por comportamento funcional ou social incompatível com as condições de 

estágio; 

e) O descumprimento das normas apresentadas no regulamento de estágio ou 

alguma ação que cause constrangimento ou denigra a imagem da instituição. 

f) Por solicitação do estagiário. 

Por estarem de inteiro e comum acordo com as condições do presente TCE, as 

partes assinam o mesmo em duas vias de igual teor. 
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Morrinhos, __________________ de 20____. 

 

_____________________________ 

Estagiário(a) 

 

___________________________ 

Supervisor do Estágio 

 

______________________________ 

Coordenador de Estagio Supervisionado 
do Curso Superior de Tecnologia em 

Alimentos 

 

___________________________ 

Coordenador do Curso Superior de 
Tecnologia em Alimentos 
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ANEXO 03 – FICHA DE CONTROLE DE ATIVIDADES E FREQUÊNCIA DO 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 
CAMPUS MORRINHOS  

CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
(CETAL) 

 
 

ESTAGIÁRIO: ______________________________________________________________ 

 

NÚMERO DE MATRÍCULA NO CURSO:________________________________________ 

EMPRESA:   ________________________________    CNPJ:_________________________ 

 

Setor da Instituição Concedente: _________________________________________________  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Semana 

Carga 
horária/ 

semana 

Descrição das atividades 
Assinatura 

do 
Supervisor 

____/_____ a 
_____/_____       

____/_____ a 
_____/_____    

 

  

____/_____ a 
_____/_____    

  

____/_____ a 
_____/_____    

  

____/_____ a 
_____/_____  

  

  

____/_____ a 
_____/_____   
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____/_____ a 
_____/_____  

  

  

____/_____ a 
_____/_____  

  

  

____/_____ a 
_____/_____  

  

  

____/_____ a 
_____/_____  

  

  

____/_____ a 
_____/_____  

  

  

____/_____ a 
_____/_____  

  

  

TOTAL DE HORAS:  
 

 

 

     

________________________________ 

Assinatura e carimbo do Supervisor  
INSTITUIÇÃO CONCEDENTE  

_________________________________ 

       Assinatura do (a) estagiário (a)  

 

 

 

 

 

     

________________________________ 

Assinatura CETAL 
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ANEXO 04 – 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 DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
(CETAL) 

 

 FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO - SUPERVISOR  

 

Nome do estagiário (a): ________________________________________________ 

Número de matrícula no curso:___________________________________________ 

Local do estágio: _____________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Disciplina: 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.  
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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.  

 

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 05 – 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: 

Razão Social da Empresa: 

Endereço da Empresa: 

Cidade: 

Estado: Telefone: 

Ramo de Atividade: CNPJ: 

Setor de exercício da atividade Profissional: 

Data que comprove o período de atuação na Instituição: 

Horário de Trabalho: 

Carga Horária a ser aproveitada: 

Funções Desempenhadas: 

 

 

 

 

 

                      _________________________________________________                                                                                      

ASSINATURA DO (A) ESTAGIÁRIO (A) 

 

____________________________________________________ 

 CARIMBO E ASSINATURA DA INSTITUIÇÃO 
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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.  

 

A SER PREENCHIDO PELA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

 

Declaro que as atividades desempenhadas pelo (a) estagiário (a): 

___________________________________________________________________ 

(    ) são / (   ) não são compatíveis com a proposta do  Plano de Estágio Curricular 

Supervisionado do Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos.  

Mencione outras observações que julgar necessárias:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                                              

      

 Morrinhos, _____ de ___________ de 20        . 

 

 

_________________________________________________________ 

Carimbo e Assinatura da CETAL 

 

 

PARECER DO COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
ALIMENTOS 

 

 

Conforme parecer do Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em 

Alimentos do IF Goiano – Campus Morrinhos, a Coordenação do Curso  

(    ) homologa     (    ) não homologa o referido requerimento.  

                                               

      Morrinhos, _____ de ___________ de 20_____. 

 

_________________________________________________________ 

Carimbo e Assinatura da Coordenação do Curso 
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ANEXO 06 – FICHA DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE APROVEITAMENTO 

DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – PROFESSOR ORIENTADOR 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 
CAMPUS MORRINHOS 

CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
(CETAL) 

 

AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE APROVEITAMENTO DE EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL – PROFESSOR ORIENTADOR 

Nome do aluno (a): _______________________________________________  

Número de matrícula no curso:______________________________________ 

Instituição de realização da atividade profissional________________________ 

Carga horária Aproveitada:________h.  

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 e 

revisão literária sobre as atividades inerentes ao 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 

0,0 a 2,0 
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alcançar o (s) objetivo (s) proposto (s)? 

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 

vivenciadas durante o Estágio. 

0,0 a 2,0 

 

ESTRUTURA GERAL: O trabalho apresentou formatação de acordo 

com o Manual para elaboração de relatórios de Estágio do Curso 

Superior em Tecnologia de Alimentos do IF Goiano – Campus 

Morrinhos? (citações, referências etc.) 

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 e/OU ATIVIDADES: 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Professor Orientador  
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ANEXO 07 – ATA DA APRESENTAÇÃO ORAL DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 
CAMPUS MORRINHOS 

CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
(CETAL) 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

No dia ______ de __________________ de 20_____, às _____:______ horas, nas 

dependências do Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos, ocorreu a banca de 

para avaliação oral do Relatório de Estágio Supervisionado Obrigatório do(a) 

Aluno(a)__________________________________________, sob a orientação do(a) 

professor(a) _______________________________________ do Curso de 

Tecnologia em Alimentos.  A banca de avaliação foi composta pelos 

professores________________________________________________________ e 

_______________________________________________________________ 

A média obtida foi _______ ( _________________________), sendo considerado 

o(a) aluno(a) 

(  ) Aprovado sem ressalvas. 

(  ) Aprovado com ressalvas. 

(  ) Não foi aprovado. 

Morrinhos, ______ de ________________ de 20___. 

____________________________ 

Professor Orientador 

_____________________________        _____________________________ 

      Avaliador 1     Avaliador 2 
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ANEXO 08 – OCORRÊNCIAS GERAIS 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 

CAMPUS MORRINHOS - CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO (CETAL) 

 

 

Aluno(a): 

 

Professor Orientador(a): 

 

 

 

Ocorrência: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

____________________________ 

Assinatura 

Parecer do Colegiado: (  ) deferido (  ) indeferido, registrado em ata _______ 
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ANEXO 09- FICHA DE AVALIAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ESTÁGIO- 

AVALIADORES 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 

CAMPUS MORRINHOS 
CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

(CETAL) 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ESTÁGIO-  

AVALIADOR____ 

Nome do estagiário (a): ________________________________________________ 

Local do estágio: _____________________________________________________ 

Título do relatório de Estágio:___________________________________________ 

Estágio Supervisionado ( ) Obrigatório   

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

Nome avaliador:_________________________________________________ 

Nome do orientador: _____________________________________________ 

PARECER DO AVALIADOR – VALOR: 6,0 pontos  

AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO Valor - 

INTRODUÇÃO – Apresenta, de maneira clara, uma introdução e um 

breve histórico sobre as atividades inerentes ao estágio? 

0,0 a 1,0 

 

COESÃO, COERÊNCIA E LINGUAGEM TÉCNICA – Apresentam 

objetividade, consistência, vocabulário adequado, consistência teórica 

e sequência lógica? Apresentou o relato no tempo estipulado pelo 

regulamento de estágio. 

0,0 a 0,5 
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OBJETIVOS DO ESTÁGIO – Estão claros e de acordo com as 

atividades apresentadas? 

0,0 a 0,5 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – 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)?  O 

referencial teórico foi adequado? 

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 

vivenciadas durante o Estágio. 

0,0 a 1,0 

 

ESTRUTURA GERAL: O trabalho apresentou formatação de acordo 

com o Manual para elaboração de relatórios de Estágio do Curso 

Superior em Tecnologia de Alimentos do IF Goiano – Campus 

Morrinhos? (Citações, referências etc.) 

0,0 a 1,0 

 

TOTAL (1)  

PARECER DO AVALIADOR – VALOR: 4,0pontos  

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL Valor  

O uso do tempo foi adequado (15 A 20 minutos)?  
0,0 a 0,5 

 

INTRODUÇÃO /DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÃO 

Houve organização/planejamento da apresentação?  

Os recursos didáticos foram utilizados de maneira adequada? 

Houve clareza? Adequação da linguagem? 

0,0 a 0,5 

 

QUALIDADE DO MATERIAL APRESENTADO 

Houve qualidade do material apresentado? 

Explorou os recursos visuais de maneira adequada?  

0,0 a 1,0 

 



 

 

36 Regulamento de Estágio - CETAL 

 

DEMONSTROU CONHECIMENTO/SEGURANÇA sobre o assunto 

abordado? E capacidade de responder as arguições? 

0,0 a 2,0 

 

TOTAL (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Avaliador_____:  

Nome: 

___________________________________________________________________ 

Assinatura: 

__________________________________________________________________ 

Data:_____/____/_____  
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Anexo10- FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL- ORIENTADOR 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 
CAMPUS MORRINHOS 

CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
(CETAL) 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL-ORIENTADOR 

 

Nome do estagiário (a): ___________________________________________ 

Título do relatório de Estágio: _______________________________________ 

__________________________________________________________________  

Estágio Supervisionado: (  ) Obrigatório    (   ) Não Obrigatório   (     ) Aproveitamento 

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

Nome do orientador: ______________________________________________ 

PARECER DO ORIENTADOR – VALOR: 8,0 pontos  

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO Valor - 0 a 2 / 

item  

INTRODUÇÃO – Apresenta, de maneira clara, um breve histórico e 
revisão literária sobre as atividades inerentes ao estágio? 

0,0 a 2,0 

__________ 

COESÃO, COERÊNCIA E LINGUAGEM TÉCNICA – Apresentam 

objetividade, consistência, vocabulário adequado, consistência teórica 

e sequência lógica?  

0,0 a 1,0 

__________ 

OBJETIVOS DO ESTÁGIO – Estão claros e de acordo com as 0,0 a 1,0 
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atividades apresentadas? 
__________ 

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 

vivenciadas durante o Estágio. 

0,0 a 1,0 

__________ 

ESTRUTURA GERAL: O trabalho apresentou formatação de acordo 

com o Manual para elaboração de relatórios de Estágio do Curso 

Superior em Tecnologia de Alimentos do IF Goiano – Campus 

Morrinhos? (Citações, referências etc.) 

0,0 a 1,0 

__________ 

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)   

NOTA ORIENTADOR Apresentação(1) + Atitudes Pessoais (2) OU *   

Carga horária cumprida:    

*NOTA ORIENTADOR (Nota Total + Nota Relatório Aproveitamento Experiência 

Profissional)/2= 

Observações sobre o estagiário: 
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COMENTÁRIOS: 

 

 

 

 

Morrinhos, _____ de______________ de 20_____. 

 

  

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Professor Orientador  

 

 

 

SITUAÇÃO FINAL    

 

Tipo de avaliação  NOTA  

 

Nota avaliador 1  

Nota avaliador 2  

Nota do Supervisor  

 

Nota orientador   

 

MÉDIA FINAL  (NAv1  + NAv2  + NSup + NO)/4  

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

(   ) REPROVADO(A) 
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ANEXO 11-FICHA DE AUTO AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – 
CAMPUS MORRINHOS  

CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
(CETAL) 

 

DADOS DO ESTAGIÁRIO: 

 

Nome do estagiário  

Empresa de Realização do 

Estágio 

 

Setor de Realização do Estágio  

Descrição do período e/ou 

etapas de realização do estágio 

 

Apresentação do Curso de Tecnologia em Alimentos do Campus Morrinhos do  
IF Goiano. 

O objetivo Curso de Tecnologia em Alimentos é formar profissionais 
capacitados para atender às exigências técnico-científicas das indústrias de 

alimentos e das entidades de ensino e pesquisa, capacitando o estudante a dominar 
o conhecimento das matérias-primas, dos processos, operações e instalações, 
contribuindo para o avanço tecnológico comprometido com a eficiência, qualidade e 
produtividade dos processos industriais. 

O Tecnólogo em Alimentos poderá trabalhar nas áreas relativas ao 
planejamento, implementação, administração, gerenciamento, promoção e 
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aprimoramento de todos os processos envolvidos na área de alimentos, com 
consciência de seu papel social. 

Sendo assim, as atribuições do Tecnólogo em Alimentos são: 

 • Elaborar, avaliar, orientar e executar projetos na área de alimentos; 

• Supervisionar e orientar o controle de qualidade de matérias-primas e dos produtos 
elaborados; 

• Supervisionar e acompanhar todas as fases de industrialização de alimentos; 

• Supervisionar e acompanhar o controle e higienização da indústria de alimentos e 
dos equipamentos industriais; 

• Supervisionar e coordenar o armazenamento de matérias-primas e de produtos 
acabados; 

• Aplicar processos tecnológicos modernos na industrialização de alimentos; 

• Aplicar a legislação reguladora das atividades e dos produtos alimentícios; 

• Organizar e coordenar o setor de controle de qualidade; 

• Acompanhar os projetos de produção e comercialização dos produtos alimentícios; 

• Identificar os problemas e causas, descrevê-las claramente, bem como tomar 
decisões e formular recomendações para o desdobramento satisfatório de todas as 
atividades. 

• Conduzir e realizar pesquisas tecnológicas relativas à Área de Alimentos; 

• Realizar fiscalização, elaborar relatórios, pareceres e laudos técnicos pertinentes à 
área de alimentos; 

• Atuar como Responsável Técnico (RT), nos projetos de produção da área de 
Alimentos; de acordo com a legislação vigente. 

Após a leitura atenta da apresentação do curso e atribuições do tecnólogo em 
alimentos, pensado na realização do seu estágio, faça uma autoavaliação do seu 
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desenvolvimento e aprimoramento nas atividades que foram realizadas no estágio, 
analisando seu desempenho e crescimento profissional. 

Reflita também sobre as principais dificuldades, alguma crítica e/ou sugestões para 
aprimoramento do estágio que possam contribuir para sua qualificação profissional. 

Aspectos profissionais – Valor máximo: 10 pontos 2,5 por item 

Qualidade das atividades desenvolvidas na qualificação profissional  

Orientação e oportunidades de 

aprendizagem/empresa/funcionários/supervisor 

 

Liberdade de atuação e respostas positivas quanto a sugestões 

técnicas, durante as atividades trabalhadas. 

 

Aplicação dos conhecimentos: científico e técnico no desenvolvimento 

das atividades programadas.  

 

TOTAL (1)   

Atitudes Pessoais – Valor máximo: 10 pontos        2,0 por item    

item 

Assiduidade e cumprimento do horário   

Disciplina e responsabilidade: observância das normas internas, 

discrição quanto aos assuntos sigilosos e zelo pelo patrimônio.  

 

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  

 

TOTAL (2)   

Média final= {Total(1) +Total(2)}/2  

Valor  Final   

     Obrigada pela atenção! 

Sucesso! 
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ANEXO 12-FICHA AVALIAÇÃO DO SETOR DE ESTÁGIO 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 

CAMPUS MORRINHOS 
CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

(CETAL) 

 

DADOS DO (A) ESTAGIÁRIO (A): 

Nome: CPF:  

RG:                                  Org. Exp.:                     Data de exp.   /_  __/_     

Nº  matrícula: 

Endereço: 

Bairro:                                Cidade: Morrinhos            UF.: GO 

Telefone:                                                    Celular:           

e-mail:  

 

1-Setor de realização do estágio: ______________________________________ 

2-Atividades desenvolvidas no estágio: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3-Equipamentos de proteção e segurança presentes no setor: 

I. Atendem adequadamente às necessidades da formação técnico-profissional.   

II. Nos laboratórios existem equipamentos específicos, mas que atendem 

parcialmente às necessidades da formação técnico-profissional.  

III. Nos laboratórios os equipamentos específicos existentes não atendem às 

necessidades da formação técnico-profissional.  
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Observação: listar os equipamentos e atividades que oferecem risco e os 

equipamentos de proteção individual e coletiva e seu estado quando da utilização 

dos mesmos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4 - Edifícios e instalações: 

A-  condições gerais de higiene e sanidade? Sim ou Não 

B-  A área de processamento, as paredes e os tetos devem ser lisos, pintados 

com cores • claras, laváveis, impermeáveis e construídos de forma que não 

ocorram acúmulos de poeira e contaminação? Sim ou Não.  

C- Os edifícios são mantidos com a devida ordem, serem de fácil manutenção e 

limpeza, de forma que não haja entrada de insetos e roedores, pombos, 

pássaros e demais pragas. Sim ou Não 

5-Produção/Operação 

A- Os alimentos são protegidos de contaminações químicas, físicas e 

microbiológicas. Sim ou Não 

B- Existe manual de operações ou instrução de serviço para • todas as etapas 

de processo? Sim ou Não 

C- Os produtos retirados do mercado por vencimento da vida útil são repro-

cessados para fins alimentícios? Sim ou Não? 

6-Equipamentos e Utensílios 

A- Os equipamentos cumprem as normas de desenho sanitário (material inerte, • 

não permitindo o acúmulo de sujeiras e apresentar superfícies lisas). Sim ou 

Não? 

B- Os equipamentos são mantidos a uma distância mínima de 30 cm do piso e • 

60 cm da parede e entre si. Sim ou Não 

C- Os instrumentos de controle devem estar em boas condições, aferidos e 

calibrados • periodicamente e dotados de sistema de registros. Sim ou Não? 

7-Limpeza e Sanitização 
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A- Os procedimentos de limpeza e sanitização da fábrica, dos equipamentos e 

utensílios estão descritos em manuais específicos e feitos com agentes de 

limpeza em suas devidas concentrações e diluições. Sim ou Não 

D- O pessoal que realiza esse trabalho é treinado nos procedimentos instituídos, 

com cronogramas, métodos e frequência de limpeza (turno ou 

processamento), Sim ou Não? Monitorada por responsável técnica Sim ou 

Não? 

E- Os detergentes e sanitizantes são armazenados em local específico e identifi-

cados fora da área de processamento. Sim ou não? 

8-Armazenamento e Distribuição 

A- Na área de armazenamento e distribuição, as matérias-primas, materiais de 

embalagem e produtos finais são armazenados em condições adequadas, de 

acordo com as especificações da legislação vigente? Sim ou Não? 

B- As matérias-primas e os produtos acabados são armazenados distantes da 

parede com, no mínimo, 45 cm de distância, para permitir a limpeza, as 

inspeções, melhorar o arejamento e os espaços, facilitando as possíveis 

operações de controle de pragas. Sim ou Não? 

C-A área de armazenamento apresenta teto e piso impermeáveis e paredes pin-

tadas com cor clara. Sim ou Não?  

F- Os veículos de transporte são limpos e em bom estado de conservação, para 

• evitar possível contaminação com os produtos transportados até os 

estabelecimentos comerciais, além de não apresentarem evidências da 

presença de possíveis pragas ou odores acentuados. Sim ou Não? 

9- Controle de Pragas e Vetores 

B- No controle de pragas, são impedidos a atração, o abrigo, o acesso e a 

proliferação de vetores e pragas urbanas que comprometam a qualidade 

sanitária dos alimentos. Sim ou Não?  

C- Existem ações preventivas e corretivas, com monitoramento, inspeções 

internas e externas com registros e relatórios? Sim ou Não? 

10- Garantia da Qualidade 
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A-Como a empresa realiza o controle da qualidade de seus produtos até a sua 
comercialização? Sim ou Não? 

B-São realizadas ações para garantir a qualidade que exijam o 

comprometimento de todo o pessoal envolvido direta e indiretamente no processo 

produtivo? Sim ou Não? 

D- Os lotes dos produtos são identificados de acordo com as condições 
apresentadas, ou seja, em análise, aprovado ou rejeitado. Sim ou Não? 

11- Treinamentos 

A- O treinamento envolve atividades com o objetivo de instruir, treinar e 
capacitar os profissionais que trabalham no preparo de alimentos 
(manipulação e processamento), por meio de mecanismos que possibilitem a 
transmissão dos conceitos importantes sobre as técnicas operacionais e de 
informações sobre o controle higiênico-sanitário, para a devida 
conscientização profissional e sua mudança comportamental. Sim ou Não? 

B- Os treinamentos são revisados, reforçados e atualizados, sempre que 
necessário. Sim ou Não? 

C-O treinamento dos colaboradores é feito de que forma: expositiva Sim ou 
Não?  Atividades práticas? Sim ou Não? 

12-Houve sugestão do supervisor/estagiário, quanto a necessidades formativas 

identificadas nas atividades realizadas durante o estágio na empresa com relação a 

profissionais do setor em que realizou o estágio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 13- SOLICITAÇÃO DE DEFESA DO ESTÁGIO E NOMES DA BANCA 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 
CAMPUS MORRINHOS 

CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
(CETAL) 

 

 

Formulário de Solicitação de Apresentação de relato de Estágio 

 

 

Morrinhos, ____/ ____/ _____. 

 

 

Como orientador(a) do graduando__________________________________ no 

estágio curricular supervisionado, realizado na empresa/instituição: , 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______encaminho o seu  relatório, para solicitação da apresentação em banca de 

defesa pública no dia ____/ ____/ _____  às ____/ ____ h. 

 

Nomes da banca de avaliação do estágio são 

Avaliador 1:_______________________________________________ 

Avaliador 2________________________________________________ 

Atenciosamente, 

 

________________________ 

Assinatura do Professor Orientador
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ANEXO 14- MODELO DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
OBRIGATÓRIO 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 

CAMPUS MORRINHOS 
CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

(CETAL) 

 

Manual Para Elaboração de Relatórios de Estágios do 
Curso de Tecnologia em Alimentos – Campus Morrinhos 

 

 

 

 

 

 

Morrinhos 

2018 
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APRESENTAÇÃO 

O relatório do estágio curricular apresenta as atividades que o aluno 

desenvolve em uma empresa, sendo considerado um requisito parcial para a 

conclusão do curso.  

Diante das dificuldades que os alunos encontram para elaborar os relatórios, 

assim como os professores para avaliá-los, uma vez que parte não está 

padronizada, apresentamos o Manual Para Elaboração de Relatórios de Estágio. 

Este manual foi criado para orientar a elaboração dos relatórios dos estágios 

curriculares supervisionados realizados pelos alunos do Instituto Federal Goiano – 

Campus Morrinhos pela Coordenação de Estágio Curricular Supervisionado do 

Curso de Tecnologia em Alimentos (CETAL), do Campus Morrinhos do IFGoiano. 

O manual apresenta um roteiro para elaboração do relatório, fundamentado 

em revisão bibliográfica feita com base em várias obras de metodologia e a partir do 

modelo adaptado pela CETAL. 

O Manual Para Elaboração de Relatórios de Estágio pretende se 

transformar em um instrumento facilitador para professores e alunos do IF Goiano – 

Campus Morrinhos, apresentando os passos básicos para a elaboração do relatório 

técnico científico, descrevendo sinteticamente o que deve conter em cada parte. 

 

 

 

 

 

 

 

CETAL - Morrinhos, 2018. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 

CAMPUS MORRINHOS 

CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

(CETAL) 

 

 (letra Times New Romam  ou Arial 14, negrito, centralizado, espaçamento entre 

linhas 1,15) 

5 espaços simples (letra 14) 

ÁREA DO ESTÁGIO REALIZADO  

(letra Times New Roman ou Arial 18, caixa alta, negrito, centralizado) 

5 espaços simples (letra 14) 

NOME DO ALUNO (letra Times New Roman ou Arial 14, caixa alta, negrito, 

centralizado) 

5 espaços simples (letra 14) 

NOME DO ORIENTADOR(A) (letra Times New Roman ou Arial 14, caixa alta, 

negrito, centralizado) 

5 espaços simples (letra 14) 

Relatório de Estágio Curricular apresentado 

como requisito parcial ao Instituto Federal 

Goiano – Campus Morrinhos para obtenção do 

título de Tecnólogo em Alimentos. 

5 espaços simples (letra 14) 

 

 

Mês/ano 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 

CAMPUS MORRINHOS 

CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

(CETAL) 

 

 (letra Times New Roman  ou Arial 14, negrito, centralizado, espaçamento entre 

linhas 1,15) 

5 espaços simples (letra 14) 

NOME DO ALUNO (letra Times New Roman ou Arial 14, caixa alta, negrito, 

centralizado) 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

CARGA HORÁRIA TOTAL CUMPRIDA DURANTE O ESTÁGIO 

NOME DO SUPERVISOR 

FORMAÇÃO DO SUPERVISOR (letra Times New Roman ou Arial 12, caixa alta, 

negrito, alinhado à esquerda, espaçamento de 1,5) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - 

CAMPUS MORRINHOS 

CURSO DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

(CETAL) 

 

 

 

NOME DO ALUNO 

Relatório de Estágio Curricular Supervisionado submetido como requisito 

parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Alimentos, no Instituto Federal 
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1 - INTRODUÇÃO 

Nessa etapa o aluno deverá “introduzir” o assunto do estágio realizado, 

mostrando uma visão geral do conteúdo a ser abordado. Em seguida, deve-se 

deixar claro os objetivos e o que se esperava realizar durante o estágio.  Lembrando 

que os objetivos se dividem em geral e específicos.  

O objetivo geral esclarece e direciona o foco central do estágio de maneira 

ampla. Normalmente é redigido em uma frase, utilizando o verbo no infinitivo. Por 

exemplo: Aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos quanto ao processamento 

do amido de milho.  

Os objetivos específicos definem os diferentes pontos abordados, visando a 

confirmar as hipóteses e concretizar o objetivo geral. Assim como o objetivo geral, 

os verbos devem ser utilizados no infinitivo, como: acompanhar, analisar, avaliar, 

compreender, constatar, demonstrar, descrever, elaborar, entender, estudar, 

examinar, explicar, identificar, inferir, mensurar, verificar, etc. Por exemplo, 

Controlar o processo de produção; Realizar a aplicação de Boas Práticas de 

Fabricação; Acompanhar as legislações vigentes.  

 Além disso, o aluno deve fazer uma revisão bibliográfica técnico-científica, 

técnico-cultural, ou social com, no mínimo, cinco citações consistentes e atualizadas 

(últimos CINCO anos), que demonstre a relevância do estágio, apontando os 

principais problemas e as alternativas viáveis para o setor.  
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2 – CARACTERIZAÇÃO E SISTEMA OPERACIONAL  DA EMPRESA   

Na caracterização da empresa o aluno deverá apresentar em tópicos as 

seguintes informações: nome da empresa, localização, atividades, organização da 

empresa (cooperativa, privada, governamental etc.), área da empresa (dimensão), 

número de funcionários, supervisão (incluindo a formação profissional), produtos 

comercializados ou serviços prestados, nível tecnológico adotado, destino da 

produção, condições de trabalho oferecidas quanto a salubridade e relacionamento 

interpessoal.
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3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Essa é a parte onde o aluno deve relatar e descrever com detalhes todas as 

atividades acompanhadas ou realizadas, de tal modo que o leitor entenda o que foi 

realizado, tipo uma “receita de bolo”. Nesta etapa do relatório, as atividades 

desenvolvidas deverão ser comparadas com as recomendações e sugestões da 

literatura.  

As atividades deverão ser separadas em subitens, diante do seu perfil, e 

numeradas em ordem crescente. Exemplo: 3.1. Subdivisão do título, ou ainda 3.1.1. 

Tópico dentro da subdivisão do título. 

Caso necessário, pode-se inserir figuras das atividades desenvolvidas. Neste 

caso, as figuras devem aparecer no texto logo após serem citadas pela primeira 

vez. Elas deverão ser numeradas em sequência e os números devem aparecer e 

ser citados em todo o texto em ordem consecutiva, como Figura 1, Figura 2 etc., 

com ou sem parênteses, por exemplo, (Figura 1).
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste espaço, o aluno deve apresentar conclusões, recomendações e/ou 

sugestões para superar as dificuldades encontradas durante o estágio ou também 

para melhorar o aproveitamento e rendimento durante o estágio. 
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5 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Segundo A ABNT VIGENTE, as referências utilizadas para a elaboração do 

relatório e as fontes documentais previamente identificadas que serão necessárias à 

pesquisa devem ser indicadas em ordem alfabética e dentro das normas técnicas 

(no Brasil as normas mais aceitas são as estabelecidas pela ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas).  

Referências  

São o conjunto de elementos que permitem a identificação, no todo ou em 

parte, de documentos impressos ou registrados em diversos tipos de materiais. Para 

a elaboração das referências, utilizar a norma ABNT Vigente, QUALQUER DÚVIDA 

VERIFIQUE COM SEU ORIENTADOR DE ESTÁGIO. 

 

Anexos e Apêndices 

Anexos são partes integrantes do texto (não elaborados pelo autor do TC), 

mas destacados deste para evitar descontinuidade na sequência lógica das ideias. 

Constituem suportes elucidativos e ilustrativos para a compreensão do texto. 

Apêndices constituem suportes elucidativos e ilustrativos (elaborados pelo autor do 

TC), porém não essenciais à compreensão do texto. Quando existe a necessidade, 

no trabalho, de vários anexos ou apêndices, cada um deles deve ter no alto da 

página a indicação em letras maiúsculas, seguido do número correspondente em 

algarismo arábico. No texto devem ser citados entre parênteses. 

Alto da página - ANEXO 3 ou APÊNDICE 3 

No texto - (ANEXO 3) ou (APÊNDICE 3) 

 

 


