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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

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

estagiários do Curso Superior de Bacharelado em Zootecnia, no âmbito do Instituto 

Federal Goiano - Câmpus Morrinhos. 

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

Curso Superior de Bacharelado em Zootecnia, 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 Bacharelado em Zootecnia (PPC).   

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

denominada pela sigla CEZOO 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 Câmpus. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS, DA CARGA HORÁRIA E DA ÁREA 

Art. 5º O Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado em Zootecnia objetiva 

complementar a formação profissional do acadêmico, permitindo que o mesmo 

coloque em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso, conhecendo os 

problemas inerentes a profissão e recebendo orientação de profissionais da área. 

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

obrigatório, obedecerá à carga horária mínima de 300 (trezentas horas), podendo 

ser dividida em até dois estágios curriculares diferentes em áreas do exercício da 

Zootecnia, na(s) qual(is) passará por um treinamento prático, no país ou no exterior. 
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Seção I 

Do Aproveitamento de Experiência Profissional 

Art. 7º Não será permitido o aproveitamento do efetivo exercício da experiência 

profissional, na área de zootecnia, mesmo estando ela relacionada às disciplinas do 

Curso.  

Seção II 

Áreas permitidas para a realização do Estágio Curricular Supervisionado 

 

Art. 8º  O Aluno poderá escolher uma ou duas áreas de estágio curricular, que 

conste(m) na grade curricular, na(s) qual(is) a(s) disciplina(s) correspondente(s) já 

tenha(m) sido concluída(s) com aprovação. Sendo este um requisito de suma 

importância, a validação do estágio curricular pelo Departamento de Zootecnia só 

ocorrerá após o aval do professor responsável pelo Estágio Curricular do Curso. 

 

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 – Câmpus Morrinhos atua, 

apenas como agente facilitador, sugerindo empresas ou informando possíveis 

solicitações de empresas aos estagiários.   

Art. 10º  O(a) estagiário(a) poderá fazer a solicitação de liberação para o Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório, durante o 9º ou 10º semestres, após 

integralização de 80% das disciplinas do curso. O Aluno poderá escolher uma área 

de estágio curricular na qual a(s) disciplina(s) correspondente(s) já tenha(m) sido 

concluída(s) com aprovação. Sendo este um requisito de suma importância, a 

validação do estágio curricular pelo Departamento de Zootecnia só ocorrerá após o 

aval do professor responsável pelo Estágio Curricular Supervisionado do Curso. A 
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carga horária total exigida de 300 horas poderá ser dividida em até dois estágios 

curriculares diferentes. O Estágio Curricular poderá ser realizado em: propriedades 

rurais, empresas privadas, Instituições de Ensino e ONGs; desde que tenha como 

Supervisor de estágio um profissional de nível superior da área de Ciências 

Agrárias. 

Art. 11º  Após acordada a realização do Estágio Curricular Supervisionado, o(a) 

estagiário(a) deverá entregar à CEZOO os dados da instituição Concedente para 

que sejam redigidos, pela GEEE, o Termo de Convênio (anexo 1) e 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 CEZOO, que encaminhará à GEEE para 

arquivamento na pasta de Estágio Curricular Supervisionado. A empresa ou 

Instituição pode requerer do aluno que exista um convênio com o IF Goiano Campus 

Morrinhos para a realização do estágio curricular. Neste caso, o aluno deve solicitar 

a realização do convênio com, no mínimo, 12 meses de antecedência. 

Art. 12º  A realização do Estágio Curricular Supervisionado, por parte do(a) 

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

Goiano – Câmpus 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 curricular e apresentar, em 

conformidade com este Regulamento, os seguintes documentos: Termo de 

Convênio, TCE e Plano de Estágio Curricular Supervisionado, não ultrapassando o 

período máximo de 1 ano para a execução de todas as atividades pertinentes a esse 

Estágio Curricular. 

 

 Seção I 

Da Orientação 

Art. 13º Conforme determina a Lei Nº 11.788, o(a) estagiário(a) deverá procurar um 

professor orientador, preferencialmente da área especifica do Estágio Curricular 

Supervisionado, para acompanhá-lo nas atividades previstas no Plano de Estágio. O 

Aluno será treinado por um Supervisor no local do Estágio Curricular e contará com 
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o apoio de um Orientador, atuante da área, no Departamento de Zootecnia do IF 

Goiano Campus Morrinhos. O aceite de um professor Orientador, assim como um 

seguro de vida para o Aluno, são itens indispensáveis para a validação do Estágio 

Curricular e devem ser providenciados com antecedência. Os comprovantes 

deverão ser entregues juntamente à Plano de Estágio Curricular Supervisionado 

devidamente preenchida. 

Art. 14º  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. 15º Os encontros de orientação deverão ser registrados na Ficha de Controle de 

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

         Seção II 

       Da Avaliação 

Ao final do Estágio Curricular Supervisionado, o Aluno deverá obter avaliação 

satisfatória por parte do Supervisor do Estágio (anexo x). Caso sua avaliação seja 

insatisfatória, o mesmo não estará apto para a próxima etapa. A segunda etapa 

consiste na apresentação de Relatório Final sobre as atividades desenvolvidas, de 

forma escrita e oral a uma banca de avaliação, dentro do calendário letivo. Para 

agendar a data de apresentação do relatório, é necessário que o Aluno entregue três 

cópias impressas e encadernadas do relatório final de estágio aos membros da 

banca, dentro do calendário letivo. Este item será confirmado pelo professor 

responsável pelo Estágio Curricular, por meio de contato com os membros da 

banca. A data poderá ser agendada a partir de 15 dias da data de entrega das 

cópias. A banca de avaliação será composta por três professores da área, sendo: 

um o professor Orientador do estágio; um professor do Departamento de Zootecnia 

do IF Goiano Campus Morrinhos e; um professor ou profissional da área. Serão 

indicados dois professores do IF Goiano, que lecionem no curso de Zootecnia, como 

suplentes da banca avaliadora. Na ausência de um ou mais membros titulares da 

banca, será(ão) convocado(s) o(s) suplente(s). A avaliação de cada membro da 

banca obedecerá aos quesitos do formulário de avaliação, sendo 50% 

correspondente ao relatório escrito e 50% a apresentação oral e arguição. As notas 
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dadas por cada membro da banca serão somadas e divididas por três para obtenção 

da nota final. Caso aprovado, o Aluno fará jus aos créditos correspondentes. 

Art. 15º  

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

Art. 16º 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, antes de apresentação para a banca 

examinadora.  

Art. 17º 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 07 (cinco) 

dias úteis. 

Art. 18º O Relatório Final deverá obedecer às normas apresentadas no Modelo de 

Relatório de Estágio Curricular Supervisionado (anexo 6).  

Art. 19º Após a correção do Relatório Final pelo Professor(a) Orientador(a) do 

Estágio Curricular Supervisionado, o(a) estagiário(a) deverá entregar três cópias 

impressas e encadernadas para os membros da banca, agendar a apresentação 

(conforme disposto acima) e apresentar o Relatório Final para a banca avaliadora.  

Art. 20º O(a) estagiário(a) deverá concluir o Estágio Curricular Supervisionado no 

prazo máximo de conclusão do Curso, conforme previsto no PPC.  

  

CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 21º 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; 
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§ 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; 

§ 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 – Câmpus 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 CEZOO 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. 

Art. 22º Compete à Coordenação de Estágio Curricular Supervisionado (CEZOO): 

§ 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 
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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 casos omissos 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.   

§ 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 Supervisionado, 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. 
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§ 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. 

  

Art. 23º Compete à Coordenação de Curso:  

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

Supervisionado (CEZOO) e com os Professores Orientadores quanto à 

determinação de Instituições Concedentes e à formalização do Estágio Curricular 

Supervisionado com as mesmas; 

 

Art. 24º Compete ao Professor (a) Orientador (a): 

§ 1º Colaborar com a Coordenação de Estágio Curricular Supervisionado 

(CEZOO) 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 

CEZOO do IF Goiano – Câmpus 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.  
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§ 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 CEZOO, orientações para a elaboração do planejamento das 

atividades de orientação do Estágio Curricular Supervisionado. 

 

Art. 25º  Compete à Instituição Concedente do Estágio Curricular Supervisionado: 

§ 1º Efetivar com o IF Goiano Termo de Convênio e o TCE (Anexos 1 e 2) 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 na área de Ciências Agrárias, com 

registro em Órgão Oficial Regulamentador (CRMV, CREA, 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. 26º Compete ao (a) estagiário (a):  
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§ 1º Estar devidamente matriculado na Instituição; 

§ 2º Ter concluído 80% das disciplinas do curso e estar cursando o 9º ou 10º 

semestres, conforme Artigo 10º; ou seja, seguindo o que determina o PPC do Curso. 

§ 3º Entregar a CEZOO a Ficha de Intenção de Estágio (anexo 9), quando 

solicitado. 

§ 4º Buscar e negociar com os professores a orientação do seu estágio curricular; 

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

promovidos pelo setor de Estágio Curricular Supervisionados do IF Goiano e 

CEZOO, 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 (ANEXO 6). 
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§ 13º Entregar ao setor responsável pelo Estágio Curricular Supervisionado os 

documentos de conclusão do Estágio Curricular Supervisionado, devidamente 

preenchidos e assinados. 

§ 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-

CEZOO),  

§ 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 e apresenta-lo a 

banca examinadora (anexo 6).  

§ 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.  

§ 20º Protocolar, no Setor de Protocolos do Câmpus, para a GEEE, para fins de 

validação e arquivo, o Relatório Final (devidamente avaliado e assinado pelo 

Professor Orientador), folha de aprovação pela banca, bem como outros 

documentos relativos ao Estágio Curricular Supervisionado, solicitando a emissão da 

Declaração de Conclusão de Estágio Curricular Supervisionado.  

§ 21º Entregar à CEZOO, em meio digital, o comprovante de protocolo mencionado 

no parágrafo anterior deste Regulamento. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 27º 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. 28º Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado 

do Curso Superior de Bacharelado em Zootecnia do IF Goiano – Câmpus Morrinhos. 

Art. 29º Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Morrinhos, 18 de setembro de 2018. 

 

 

 

Aline Sousa Camargos 

Coordenadora do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Bacharelado em 

Zootecnia 

Portaria n. 048 de 24/02/2015 
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ANEXO 01 – TERMO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS MORRINHOS 

CONVÊNIO Nº xxx/20xx PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS 

MORRINHOS e................................................  

 

Pelo presente instrumento, de um lado o INSTITUTO FEDERAL GOIANO – 

CAMPUS MORRINHOS, doravante denominada INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com 

sede em Morrinhos/GO, à Rodovia BR 153, Km 633, Caixa Postal 92, Zona Rural, 

CEP 75.650-000, inscrita no CNPJ/MF Nº. 10.651.417/0003-30, neste ato 

representada pelo seu Diretor-Geral, Prof. XXXXXXXXXXXXX, CPF nº 

XXXXXXXXXX e,de outro  XXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada 

CONCEDENTE, inscrita no CNPJ  nº XXXXXXXXXX, situada na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, no município de XXXXXXXXXX, neste ato representado 

pelo Sr. XXXXXXXXXX,, C.P.F. Nº XXXXXXXXXX, eu responsável técnico 

XXXXXXXXXX,, resolvem firmar o presente CONVÊNIO, de acordo com a Lei nº. 

11.788, de 25/09/2008, sob as cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO 

O presente CONVÊNIO objetiva estabelecer as condições indispensáveis à 

viabilização de concessão de estágios pela CONCEDENTE, aos estudantes da 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO, regularmente matriculados e com efetiva frequência em 

relação ao curso Bacharelado em Zootecnia, entendido o estágio como uma 

estratégia de profissionalização que complementa o processo de ensino 

aprendizagem. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO TERMO DE COMPROMISSO. 

A realização do estágio dependerá de prévia formalização, em cada caso, do 

competente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, entre a CONCEDENTE e o 

ESTUDANTE, com interveniência obrigatória da INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Os termos de compromisso serão necessariamente vinculados a este Convênio e 

por este regulados subsidiariamente. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PLANO DE ESTÁGIO  

A CONCEDENTE, para bem atender à finalidade do presente Convênio, obriga-se a 

conceder e propiciar aos estudantes-estagiários todas as condições e facilidades 

para um adequado aproveitamento do estágio, cumprindo e fazendo cumprir o Plano 

de Estágio, previamente elaborado e aprovado, bem como designando Supervisor 

para acompanhar e auxiliar os estudantes/estagiários. 

CLÁUSULA QUARTA - DA CONCESSÃO DE BOLSA 

A CONCEDENTE, a seu livre critério, poderá conceder uma bolsa de 

complementação educacional, ao estudante absorvido em seu Programa de Estágio, 

em consonância com sua regulamentação interna, cujo valor, quando for o caso, 

será expressamente estabelecido através do TERMO DE COMPROMISSO DE 

ESTÁGIO - TCE previsto na Cláusula Segunda. 

CLÁUSULA QUINTA – DA CARGA HORÁRIA 

Os Estudantes-Estagiários atuarão mediante cumprimento de carga horária 

estipulada no TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - TCE. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 

Além das obrigações assumidas nas demais Cláusulas deste Convênio, as partes 

obrigam-se especialmente ao seguinte: 

I – Obrigações da CONCEDENTE: 

a) Ministrar aos estudantes-estagiários, em sua totalidade, o conteúdo programático 

alinhado no Plano de Estágio, previsto na cláusula Terceira; 

b) Verificar e acompanhar a assiduidade e pontualidade de estudante – estagiário, 

inclusive mediante a adoção de registro de frequência específico; 

c) Proceder, durante o estágio, as avaliações periódicas do nível de desempenho 

técnico dos estudantes-estagiários; 

d) Coadjuvar a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, quando solicitada, na elaboração da 

programação técnica do estagiário e dos critérios de avaliação do seu 

desenvolvimento; 
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e) Coadjuvar a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, na avaliação final do estudante/ 

estagiário, referente às atividades executadas no decorrer do estágio; 

f) Informar a INSTITUIÇÃO DE ENSINO nas épocas oportunas, a disponibilidade 

de vagas referentes à sua programação de estágio de complementação 

educacional. 

II – Obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

a) Providenciar a contratação e manutenção de seguro de acidentes pessoais, em 

favor dos estudantes-estagiários, em cobertura dos riscos que tenham como 

causa o desempenho das atividades do estágio; 

b) Elaborar, em consonância com suas diretrizes internas e as peculiaridades das 

atividades desenvolvidas pela CONCEDENTE, a programação técnica do estágio 

inclusive definindo os critérios de avaliação do seu desenvolvimento, 

previamente ao seu início; 

c) Comunicar imediatamente à CONCEDENTE, por escrito, todos os casos de 

desligamentos dos estudantes-estagiários, em relação ao curso referido na 

Cláusula Segunda, seja o qual for o motivo, inclusive conclusão do curso. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA  

O presente Convênio terá vigência por prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de 

sua assinatura, prorrogável mediante celebração de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO 

Por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, poderá a parte 

prejudicada rescindir o presente Convênio, independente de notificação ou 

interpelação Judicial ou extrajudicial. 

CLÁUSULA NONA 

Qualquer das partes, quando bem lhe convier e ao seu livre critério, poderá dar por 

findo o presente Convênio, desde que o faça mediante aviso prévio, por escrito de 

no mínimo 60 (sessenta) dias. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A extinção do presente Convênio, antes do seu final, fixado na Cláusula Sétima, 

decorrente de denúncia por qualquer das partes, não prejudicará os estágios já 

iniciados. 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

Para solução de quaisquer controvérsias porventura oriundas da execução deste 

Convênio, em relação às quais não se viabilizar uma composição amigável, as 

partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Goiás com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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Estando assim justas e acordes, firmam o presente em duas vias de igual teor e 

forma, para um só efeito, na presença das testemunhas instrumentárias abaixo 

nomeadas e subscritas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

Este Acordo foi celebrado com amparo no artigo 116 da Lei 8.666/93, observadas 

suas alterações posteriores, lei 11.788/2008 e legislação correlata. 

Morrinhos, XXXXXdeXXXXXXXXXX, de 2014. 

------------------------------------------------------------------ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Diretor-Geral 

Instituto Federal Goiano – Câmpus Morrinhos 

--------------------------------------------------------------------- 

     Responsável Legal pela Empresa 

XXXXXXXXXX 

 

Testemunhas: 

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Nome: (Testemunha do IF Goiano) Nome: (Testemunha da Empresa) 

CPF:  CPF: 
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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 SUPERIOR DE BACHARELADO EM ZOOTECNIA 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO (CEZOO) 

 

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 
Bacharelado em Zootecnia.  

O Instituto Federal Goiano-Câmpus 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. XXXXXXXXXXXX, ou pelo Núcleo Docente Estruturante e 

Colegiado do Curso Superior Bacharelado em Zootecnia, bem como pelo Professor 

Coordenador de Estágio, doravante denominada de Instituição de ensino cedente, 

do outro a empresa condescendente, 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: 

Fone: Estado: 

Supervisor: 
 
e-mail: 

Formação/local:  
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DADOS DO ESTAGIÁRIO: 

Nome do Estagiário:  

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

Endereço: Bairro: 

Cidade:  UF: CEP:  

Fone:             Cel. :       E-mail: 

Setor da empresa para realização do estagio:  

Período de realização do estágio:  

Nome do(a) professor(a) coordenador(a) de estágio (CEZOO): Aline Sousa 

Camargos. 

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 
estagio será realizado pelos estudantes, em que estará expresso em sua clausula 
primeira os objetivos formativos e educacionais do estagio.  
 
PARAGRAFO ÚNICO: os alunos em curso que forem realizar o estagio, deverão 
estar regularmente matriculados e frequentes  no curso. O convenio deverá ainda 
expressar a natureza formativa e educacional desta etapa de formação profissional. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BOLSA 
 
A CONCEDENTE, poderá propiciar livremente (não é obrigatório), ao estagiário, 
durante a vigência do estagio, uma bolsa de complementação educacional, caso 
essa possibilidade esteja estabelecida em seu  Programa de Estágio, no valor de 
______ ,_____________________(Valor da bolsa por extenso). 
 
CLÁUSURA TERCEIRA: DO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS 
 
Na vigência do presente TCE, o estagiário está incluso na cobertura de Seguro 
Contra Acidentes Pessoais, proporcionado pela Apólice no 2000062 da Seguradora 
Royal e Sunalliance Seguros Brasil S/A contratado por este Instituto de Ensino. 

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. 

CLÁUSURA QUARTA: HORÁRIO E VIGÊNCIA DO ESTAGIO 

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

15/12/2014, perfazendo *dias úteis e um total de ___h, sendo o regime de 

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

deve exceder a (oito) horas dia e 40 (quarenta) horas semanais no período de 
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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 7:00 as 17:00 h.  

*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 estagio curricular 

supervisionado do Curso Superior de Bacharelado em Zootecnia.  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 estagio, 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 Superior de Bacharelado em Zootecnia do 

Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos. 

CLÁUSURA QUINTA: Cabe ao estagiário apresentar um bom desempenho das 

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

no termo de convênio estabelecido com a empresa condescendente. 

 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; 
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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 três vias de igual teor. 

 

Morrinhos, ____________201X. 

 

 

 

Estagiário(a) 

 

 

 

Supervisor do Estágio 

 

 

 

Coordenador de Estágio Curricular 
Supervisionado do Curso Superior de 

Bacharelado em Zootecnia 
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ANEXO 03 – PLANO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO 

CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ZOOTECNIA 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

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

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO (CEZOO) 

 

DADOS DO (A) ESTAGIÁRIO (A): 

Nome: CPF:  

RG                                         Org. Exp.                               Data de exp. ___/___/____ 

Endereço: 

Bairro:                                                               Cidade: 

Telefone:                                                           Celular:  

e-mail: 

DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Morrinhos,      de               de 20XX. 

 

 

 

 

________________________________ 
Assinatura e carimbo do Supervisor  

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE 

_________________________________ 

                   Assinatura e carimbo 
     PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A) 

 

 

     

________________________________ 
Assinatura do (a) estagiário (a)  
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ANEXO 04 – 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 SUPERIOR DE BACHARELADO EM ZOOTECNIA 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO (CEZOO) 

 

ESTAGIÁRIO:  

 EMPRESA:                                                                                 CNPJ: 

Setor da Instituição Concedente: 

 

 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Semana 
Carga 

horária/ 
semana 

Descrição das atividades 
Assinatura 

do 
Supervisor 

12 a 16/__/20__ 

  
  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL DE HORAS:  
 

    ________________________________ 
Assinatura e carimbo do Supervisor  

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE  

_________________________________ 

       Assinatura do (a) estagiário (a)  

 

     

________________________________ 
Assinatura CEZOO 
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ANEXO 05 – 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 BACHARELADO EM ZOOTECNIA 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO (CEZOO) 

 

 FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO - SUPERVISOR  

 

Nome do estagiário (a): _______________________________________________  

Local do estágio: ____________________________________________________  

Endereço:__________________________________________________________  

Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado 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:  

 

PARECER FINAL: (   ) SATISFATÓRIO     (    ) INSATISFATÓRIO 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo do Supervisor  

 INSTITUIÇÃO CONCEDENTE 
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ANEXO 06 – 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 BACHARELADO EM ZOOTECNIA 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO (CEZOO) 

 

Nome do estagiário (a): _______________________________________________  

Local do estágio: ____________________________________________________  

Endereço:__________________________________________________________  

Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado 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 

__________ 
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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 de Bacharelado em Zootecnia do IF Goiano – Câmpus 

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: 

  

 

 
 
 

_________________________________________ 

Assinatura do Professor Orientador  
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ANEXO 07 – FOLHA DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

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

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO (CEZOO) 

 
ATA DE DEFESA DO RELATÓRIO FINAL 

 
 

Às _______ horas do dia _____ do mês de _______ do ano de _______, na sala 
___ do departamento de Zootecnia, compareceram para defesa pública do 
RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, requisito 
obrigatório para a obtenção do título de ZOOTECNISTA, o 
aluno______________________________________________________________. 
 
Constituíram a Banca Examinadora: Professor(a) 
______________________________________________________________ 
(orientador(a)), 
_____________________________________________________________ 
(examinador(a)), 
_____________________________________________________________ 
(examinador(a)),  
 
Após a apresentação e as observações dos membros da banca avaliadora, ficou 
definido que o trabalho foi considerado _____________ (aprovado ou reprovado) 
com nota ______. Eu,_______________________________________________ 
(Orientador), lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais 
membros da Banca Examinadora. 
 
Membros da Banca Examinadora: 
 

___________________________________________ 
Nome do examinador 

Instituição  
Cargo 

 
____________________________________________ 

Nome do examinador 
Instituição  

Cargo 
 

____________________________________________ 
Nome do examinador 

Instituição  
Cargo 
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ANEXO 07a – FOLHA DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

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

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO (CEZOO) 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

 

 Examinador:  

Data:    /     / Horário: 

 

A nota do Relatório Final será resultado de uma média ponderada de 3 (três) 

notas, que levam em consideração: Conteúdo (peso 5,0); Normas Técnicas (peso 

1,0); Defesa oral (peso 4,0). 

Conteúdo Peso Nota 

Coerência Técnica entre os elementos da pesquisa 3  

Sequência lógica da redação 3  

Aprofundamento da discussão 4  

Peso   

Total 5  

Normas Técnicas   

Uso adequado de referencial bibliográfico 2  

Estrutura do relatório (partes fundamentais) 3  

Expressão escrita (ortografia, concordância etc.) 3  

Apresentação gráfica (figuras, citações, tabelas etc.) 2  
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Peso   

Total 1  

Defesa Oral   

Objetividade / clareza 3  

Domínio do conteúdo estudado 6  

Recursos didáticos utilizados 1  

Peso   

Total 4 

 

 

 

Peso Final   
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ANEXO 08 – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

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

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO (CEZOO) 

 

MEMO Nº0XXXXX/CEZOO/IFGoiano 

   Morrinhos, 24 de setembro de 2014. 

À Gerência de Estágio, Empregos e Egressos (GEEE) 
Instituto Federal Goiano 
Campus Morrinhos 

 

ASSUNTO: Declaração de Conclusão de Estágio Curricular Supervisionado 

Venho solicitar à GEEE, declaração de conclusão de estágio curricular 

supervisionado, para o aluno: 

___________________________________________________________________,                                                                         

RG:_______________ Org. exp.:___________, data de 

expedição:__________________. Apresentou a esta coordenação o Relatório Final 

Estágio Curricular Supervisionado, corrigido e assinado pela professor Orientador de 

Estágio. Segue ainda a documentação comprobatória, conforme consta no 

regulamento de Estágio Curricular Supervisionado do Curso, que foram avaliadas 

pela CEZOO, pelo professor orientador e acompanhado pelo Colegiado e 

Coordenação de Curso. 

Requisitos mínimos (necessários): 

- Assinatura do termo de convenio e TCE. 

- Elaboração, aprovação e execução das atividades propostas e compatíveis com as 

áreas do curso, conforme Regulamento de Estágio. 

- Cumprir 300 horas de atividades relacionadas ao estágio. 
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- Entrega do Relatório final de estágio, impresso com as devidas correções e 

adequado às normas da ABNT. 

- Ficha de avaliação do Estágio pelo Supervisor 

- Ficha de Avaliação do Estágio pelo professor Orientador: 

- Declaração da CEZOO, contendo: 

- Média das notas da banca e avaliação final do Estagiário: 

- Número de horas cumpridas no Estágio: 

Situação:      (     ) APROVADO                        (   ) REPROVADO 

Morrinhos,      de                     de 20__. 

 

 

Assinatura do professor Orientador do Estágio 

 

 

Assinatura do Coordenador de Curso 

 

 

Assinatura da CEZOO 
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ANEXO 09- FICHA DE INTENÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

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

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO (CEZOO) 

 

DADOS DO (A) ESTAGIÁRIO (A): 

Nome: CPF:  

RG                                       Org. Exp.                               Data de exp. ___/___/____ 

Endereço: 

Bairro:                                                               Cidade: 

Telefone:                                                           Celular:  

e-mail: 

 

Áreas de interesse:____________________________________________________ 

Período pretendido para realização do Estágio Curricular Supervisionado: 

___________________________________________________________________  

Já entrou em contato com alguma empresa: (   ) sim   (   ) não 

 

Nome da Empresa:____________________________________________________ 

Responsável pelo Setor de Estágio Curricular 

Supervisionado:_____________________________________________________ 

Telefones:___________________________________________________________ 

Email:______________________________________________________________ 

        

 

 

 

 


