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CAPÍTULO 1 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 
Art. 1º. Este documento regulamenta e dá as diretrizes para a elaboração e apresentação do 

Trabalho de Curso (TC) no âmbito do curso superior de Bacharelado em Medicina Veterinária do 

Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí, conforme previsto no Capítulo XIII, art. 100 e 115 

do Regulamento dos Cursos de Graduação do IF Goiano. 

Art. 2º. A elaboração do TC consiste de três etapas: 

I. Elaboração do relatório de Estágio Curricular Supervisionado (Capítulo 1); 

II. Produção de um artigo relacionado à área do Estágio Curricular Supervisionado 

(Capítulo 2); 

III. Defesa pública do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Art. 3º. Para a produção do artigo, o aluno pode escolher entre as seguintes modalidades: 

Artigo de relato de caso, artigo de pesquisa científica e artigo técnico. A formatação do artigo 

será conforme a escolha da revista e o tema do artigo, obrigatoriamente, deverá ser 

correlacionado à área do Estágio Curricular Supervisionado. 

Art. 4º .    Para compor o capitulo 2 poderão ser utilizados artigos científicos publicados 

pelo aluno em periódicos indexados na mesma área do estágio ou em áreas afins, desde 

que em acordo com o orientador. 



Art. 5º. Dentro do artigo de  pesquisa científica, o aluno poderá aproveitar pesquisas 

realizadas em programas de iniciação científica, desde que aprovados em edital e 

comprovadamente registradas na Direção de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus. 

Além disso, o aluno só pode escolher essa modalidade se estiver a partir do 8º período e 

o tema apresentar correlação com a área de estágio. 

Art. 6º. O TC terá caráter individual e deverá estar relacionado a áreas da Medicina 

Veterinária, não sendo permitido, em hipótese alguma, o desenvolvimento do trabalho em 

dupla ou em grupo. 

Art. 7º. A elaboração do TC como um todo, bem como o acompanhamento e o cumprimento 

dos prazos estabelecidos pela Coordenação de TC, é de inteira responsabilidade do discente e do 

seu orientador. 

Art. 8º. Para realização do estágio curricular obrigatório o aluno deverá ter cursado todas as 

disciplinas e ter sido aprovado. 

 

CAPÍTULO 2 

DAS FINALIDADES E OBJETIVOS DO TRABALHO DE CURSO 

 

 
Art. 1º. O processo de concepção e produção do TC baseia-se na possibilidade de ampliação dos 

espaços formativos do futuro profissional, que deve dominar tanto questões teóricas e práticas 

da Medicina Veterinária. 

Art. 2º. A elaboração e apresentação do TC tem o objetivo de proporcionar aos discentes 

concluintes o aprofundamento temático nas várias áreas de conhecimento do curso, 

oportunizando verificar o grau de habilitação adquirido. 

Art. 3º. São objetivos específicos do TC: 

I. Estimular a pesquisa, produção científica e o desenvolvimento tecnológico sobre 

um objeto de estudo pertinente ao curso; 

II. Sistematizar, aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos no decorrer do 

curso, tendo por base a articulação teoria-prática; 

III. Permitir a integração dos conteúdos, contribuindo para o aperfeiçoamento 

técnico-profissional do discente; 

IV. Constituir-se em estudo de determinado fenômeno que aborde um tema de 

relevância social, científica, cultural, política, ambiental, tecnológica e/ou 

econômica; 



V. Proporcionar a consulta bibliográfica especializada e o contato com o processo de 

investigação; 

VI. Aprimorar a capacidade de interpretação, de reflexão crítica e sistematização do 

pensamento. 

CAPÍTULO 3 

DOS ORIENTADORES 

 

Art. 1º. O orientador será o responsável pela orientação científica a ser empregada, bem como 

pelo acompanhamento da execução do cronograma de trabalho e do enquadramento do 

trabalho às normas técnico-científicas. 

§ 1º - Como orientador, deverá ser escolhido obrigatoriamente servidores efetivos (docentes de 

áreas afins e técnicos que atuam na área e que possuir curso superior na área – Medicina 

Veterinária ou Zootecnia) do IF Goiano – Campus Urutaí, sendo recomendada a preferência por 

um docente que atue no curso de Medicina Veterinária. 

§ 2º - A escolha do orientador deverá ser feita pelo aluno, auxiliado pelo coordenador 

de TC, mediante apresentação de carta de aceite (ANEXO III), de acordo com a 

afinidade na área de estágio e disponibilidade do servidor, sendo professor ou técnico 

do núcleo de ciência animal. 

§ 3º - O orientador deverá ter no mínimo a titulação de especialista. 

§ 4º - O número máximo de discentes de uma mesma turma por orientador será 4 (quatro). 

§ 5º - Caso o número máximo de discentes para um mesmo orientador seja acima de quatro, a 

seleção será por meio da média do aluno. 

 

CAPÍTULO 4 

DAS NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO (Capítulo 1) E DO ARTIGO (Capítulo 2) 

 

Art. 1º. O aluno deve elaborar apenas um documento (modelo disponibilizado pelo curso). 

Art. 2º. Para o capítulo um, incluindo os itens dispostos no Art. 1º, não deverá  ultrapassar o 

limite máximo de 15 (quinze) páginas. 

Art. 3º. O capítulo dois fará parte do mesmo documento, e este deve ser escrito conforme as 

normas da revista de escolha. Deverá constar, obrigatoriamente, no documento o anexo das 

normas da revista. 



Art. 4º. A estrutura de formatação (tipo de fonte, tamanho e layout) da parte inicial do TC 

(capa, sumário e agradecimento), bem como do capítulo um, deverá seguir o modelo padrão 

adotado pelo curso de Medicina Veterinária do IF Goiano – Campus Urutaí e previamente 

disponibilizado aos discentes e orientadores, no site do IF Goiano – Medicina Veterinária. 

Art. 5º - O valor total na nota final do TC será de 10 (dez) pontos sendo 30% referente ao 

relatório de estágio curricular supervisionado (capítulo um), 45% divididos entre o conteúdo 

do capítulo dois e 15% a defesa pública do TC e 10% da nota do supervisor obtida através 

da média aritmética das duas fichas de acompanhamento do estágio. Dentre os critérios 

avaliados, incluirão: 

I. Caracterização do problema; 

II. Escolha do tema para capítulo dois e sua relevância; 

III. Capacidade de argumentação do discente. 

Art. 6º - O discente que não entregar o documento completo do TC, considerando as 

regulamentações desta norma não poderá fazê-lo em data diferenciada, sendo sua nota igual a 0 

(zero). 

Art. 7º. O TC deverá ser defendido no final do último período do curso, conforme o calendário 

de defesas previamente divulgado pela Coordenação de TC. 

Art. 8º - A avaliação do TC será feita mediante entrega de trabalho impresso e seminário 

público de apresentação (defesa) para uma banca formada por três profissionais da área, 

sendo um deles o orientador. 

Art. 9º - A defesa deverá ser realizada nas dependências do IF Goiano – Campus Urutaí, tendo o 

aluno um tempo de 20+/-5 minutos para fazer sua defesa. 

Art. 10º - A banca examinadora será formada obrigatoriamente por profissionais com 

titulação mínima de especialista, que não tenham grau de parentesco com o discente e a 

sua composição ficará a critério do orientador e coordenação de TC, sendo o 1º membro 

escolhido por estes, por afinidade com a área de estágio e o segundo sorteado pelo 

coordenador de TC de acordo com a disponibilidade dos docentes e técnicos do núcleo 

de ciência animal. 

Art. 11º - Depois de defendidas e aprovadas, o documento completo TC deverá ser 

corrigido, encadernadas em capa dura preta com letras douradas e entregues, juntamente 

com versão digital gravada em CD, à Secretaria de Graduação em duas vias num prazo 

máximo de 30 dias após a data da defesa. 

Art. 12º - O discente que obtiver nota final inferior a 6,0 será considerado reprovado no 



Trabalho de Curso e terá direito a um prazo de no máximo 60 dias para reformular o 

trabalho e reapresentá-lo. Em caso de uma nova reprovação, o discente deverá refazer 

todo o processo do TC. 

CAPÍTULO 06 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 
Art. 1º. Os casos excepcionais deverão ser resolvidos pela Coordenação de TC, juntamente com 

o Colegiado do Curso de Medicina Veterinária do IF Goiano – Campus Urutaí, mediante 

apresentação de formulário específico devidamente preenchido e protocolado junto à 

Coordenação do Curso. 

Art. 2º.  O discente deverá encaminhar ao supervisor de estágio  uma cópia da ficha de frequência  (ANEXO 

V) e duas cópias da ficha de acompanhamento do estágio (ANEXO IV).  Uma cópia da ficha de 

acompanhamento deverá ser preenchida pelo supervisor e encaminhada ao coordenador de TC  por e-mail, 

quando o aluno completar 50% da carga horária do estágio.  A  outra cópia da ficha de acompanhamento de 

estágio juntamente com a ficha de frequência  deverão ser entregues em envelope  lacrado  ao orientador no 

momento  da defesa. 

Art. 3º.  Todos os documentos necessários para realização e avaliação do estágio 

constam como anexos deste documento. 

Art. 4º. Todo regulamento de Estágio Curricular e Trabalho de Curso foi aprovado após 

reunião do NDE (ATA número 3 de maio de 2019). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                ANEXO I 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  

INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS URUTAÍ 
DIREÇÃO DE EXTENSÃO 

 

INSTRUÇÕES PARA SEGURANÇA E SAÚDE NO ESTÁGIO  
1. OBJETIVO  

Orientar sobre medidas de proteção para garantir a saúde e integridade física dos estagiários, e estabelecer r

equisitos mínimos  
para prevenção de acidentes e doenças decorrentes da prática do estágio.  

2. CAMPOS DE APLICAÇÃO  

Atividades relativas à agricultura, pecuária, indústria, comércio, e outros ramos passíveis de realização de e

stágio.  

3. DIREITOS E DEVERES DE ESTAGIÁRIOS E SUPERVISORES  

3.1. Deveres do estagiário:  

a) Cumprir as Normas de Segurança estabelecidas pela concedente da vaga de estágio;  

b) Adotar medidas de proteção determinadas pelo supervisor, em conformidade com Normas Regulamenta

doras em vigência;  

c) Em casos de iminente risco para sua segurança e saúde, ou de terceiros, informar imediatamente ao super

visor, para que  
sejam tomadas medidas de correção adequadas.  

3.2. Direitos do estagiário:  

a) Cumprir a programação de estágio em ambientes seguros e saudáveis;  

b) Ser informado sobre medidas de prevenção a serem adotadas pelo supervisor;  

c) Receber instruções em matéria de segurança e saúde, bem como orientação para atuar no processo de im

plementação de  
medidas preventivas.  

3.3. Deveres dos supervisores de estágio  

Os supervisores devem implementar ações de segurança e saúde que visem a prevenção de acidentes e doen

ças decorrentes do  
trabalho na unidade de produção, atendendo a seguinte ordem de prioridade:  

a)  garantir  adequadas  condições  para  realização  do  estágio,  garantindo  segurança,  higiene  e  confort

o,  segundo  as  
especificidades de cada atividade;  

b) realizar avaliações dos riscos para a segurança e saúde dos estagiários e, com base nos resultados, adotar 
medidas de  
prevenção e proteção  para  garantir  que todas as  atividades,  espaços, máquinas,  equipamentos, ferrament
as  e processos  

produtivos sejam seguros e em conformidade com as normas de segurança e saúde.  

a) eliminação de riscos através da substituição ou adequação dos processos produtivos, máquinas e equipa

mentos;  

b) adoção de medidas de proteção coletiva para controle dos riscos na fonte;  

c) adoção de medidas de proteção pessoal;  

d) conhecimento das formas de exposição direta e indireta aos produtos químicos, entre outros;  

e) conhecimento de sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros;  



f) rotulagem e sinalização de segurança;  

g) medidas higiênicas durante e após o trabalho;  

h) uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;  

i) limpeza e manutenção das roupas, vestimentas e equipamentos de proteção pessoal;                       
 
 

_____________________________________  

 Prof. Dr. Eduardo de Faria Viana    

Diretor de Extensão_ Portaria 130 de 07/04/2104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO II 

 
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL GOIANO-CAMPUS URUTAÍ 
DIREÇÃO DE EXTENSÃO 

 

 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Instrumento Jurídico de Termo de Compromisso de Estágio, sem vínculo empregatício, de que trata o art. 7º inciso 

I da lei nº 11.788/2008. 
 

Este Termo tem de um lado ____________________________________________________________________, situada 

à ____________________________________________________, cidade de_______________ 

CEP___________________, telefone ( )_______________, e-mail:____________________________________, 

CNPJ___________________, neste ato representada pelo 

_____________________________,_______________________________________________,doravante denominada 

CONCEDENTE;  do outro lado o(a) aluno(a) ___________________________________________________ 

________________________________________________________________, matriculado(a) sob o n°____________, 

no curso __________________________________________________________________, residente à 

___________________ ___________________________________________________, cidade de 

__________________, CEP__________, telefone (     )______________, e-

mail:______________________________________ , doravante denominado ESTAGIÁRIO(a);  ambos  com a 

interveniência  do INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS URUTAÍ, situado à Fazenda Palmital, Km 2,5, Rod. 

Geraldo Silva Nascimento, km 2,5, Zona Rural, Urutaí – GO, fone (64) 3465 1900, neste ato representado pelo Diretor 

Geral, Prof. Gilson Dourado da Silva, pelo Diretor de Extensão, Prof. Eduardo de Faria Viana (portaria nº 130/2014), 

celebram entre si este termo, convencionado às cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Este TERMO tem por objetivo formalizar as condições para a realização de ESTÁGIOS de Estudantes, de interesse 

curricular obrigatório, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação do educando para o trabalho 

produtivo. 
   
CLÁUSULA SEGUNDA –  DA DURAÇÃO 
Este TERMO terá vigência de ____/____/_____ a ____/_____/_____, podendo ser rescindido unilateralmente por 

qualquer das partes, a qualquer momento, sem ônus, multas, mediante comunicação feita por escrito, com cinco dias de 

antecedência, no mínimo. 
 SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O presente TERMO poderá, ainda, ser interrompido automaticamente quando: 

a) O(A) Estagiário(a) abandonar o Curso e/ou trancar a matrícula. 
b) O(A) Estagiário(a) não cumprir o que está convencionado neste documento. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VÍNCULO 
O estágio, tanto obrigatório quanto o não obrigatório, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, desde que 

observados os termos do art. 3º da Lei nº 11.788/2008 e as disposições do presente Termo. 
  
CLÁUSULA QUARTA – DA CARGA HORÁRIA 
A carga horária total do Estágio será de ________horas, sendo a jornada de atividades estabelecida de acordo com o art. 

10 da Lei nº 11.788/2008, perfazendo _____ horas diárias e  ____ horas semanais. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - À Unidade Concedente caberá fixação de horário e local do estágio, expressos na 

respectiva programação, que o(a) Estagiário(a) se obriga a cumprir fielmente, desde que não prejudique o cumprimento 

de suas obrigações escolares, comunicando em tempo hábil, a impossibilidade de fazê-lo. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A Instituição de Ensino comunicará a parte concedente do estágio, através do aluno, as 

datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Nos períodos de avaliação escolar ou acadêmica, a carga horária do estágio será 

reduzida pelo menos à metade, para garantir o bom desempenho do estudante.  



  

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 
Compete a Instituição de Ensino: 
1. Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando; 
2. Indicar professor orientador, da área do estágio, como responsável pelo acompanhamento das atividades do estagiário, 

o qual deverá opor visto nos relatórios de atividades desenvolvidas no estágio; 
3. Exigir do educando e da Unidade concedente a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 

relatório de atividades desenvolvidas. 
 

Compete ao Estagiário: 
1. Comunicar a instituição de ensino qualquer anormalidade na realização do estágio. 
2. Cumprir as atividades relacionadas no programa de estágio, descritas neste Termo. 

3. Cumprir os horários de estágio, comunicando, em tempo hábil impossibilidade de fazê-lo, por incompatibilidade 

com as atividades escolares ou outro fato que justifique a impossibilidade de comparecimento. 
 

4. O(A) estagiário(a) também se obriga a elaborar o relatório final de estágio, a ser entregue no GIEC, na data 

estipulada, acompanhado do(s) relatório(s) de atividades. 
Compete a Unidade Concedente: 
1. Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estagiário atividades de aprendizagem social, profissional 

e cultural; 
2. Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento 

desenvolvida no curso do estagiário para, supervisionar no máximo 10 (dez) estagiários. 
3. Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 
4. Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, ou em caso de desligamento, ou ainda, na 

rescisão antecipada deste termo, relatório de atividades contento indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 

períodos efetivados e da avaliação de desempenho, com vista obrigatória ao estagiário. 
5. Manter os estagiários sujeitos às normas relacionadas à saúde e segurança no trabalho. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO SEGURO 
Na vigência do presente TERMO, o estagiário estará incluído na cobertura de Seguro Contra Acidentes Pessoais, 

proporcionado pela Apólice n° ______ da Seguradora _______________________________________. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS BENEFÍCIOS 
Para cumprimento do ESTÁGIO  ora compromissado, a UNIDADE CONCEDENTE, a seu critério, pagará uma Bolsa 

de Complementação Educacional ao estagiário no valor de ______________. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
O Estagiário terá direito a recesso de 30 (trinta) dias, compatíveis com suas férias escolares, sempre que o estágio tenha 

duração igual ou superior a 1 (um) ano. Sendo proporcional o recesso, em casos de estágio inferior a 1 (um) ano. 

 
 

 E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições do presente TERMO, as partes assinam o mesmo em 

03(três) vias de igual teor. 
Urutaí,_____/_____/_____. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTÁGIO (preenchido pela empresa) 
1. Atividades específicas que o(a) aluno(a) desenvolverá dentro da empresa:  
            

                      
              

            
 

 

 

 

2. A concedente designará para supervisor(a) do Estágio, o(a) Sr(a) _________________________________________ 
Formação do supervisor(a): ___________________________________________________ 



  

Nº do registro no conselho: _________________________________________ 
 

 

___________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do (a) supervisor (a) da concedente 

 

 

 
_____________________________                                           _______________________________________ 
       UNIDADE CONCEDENTE                                        ESTAGIÁRIO(A)  OU REPRESENTANTE LEGAL 
          (Assinatura e Carimbo)                         (Assinatura) 
 

 

______________________________________ 
UNIDADE DE ENSINO 
(Assinatura e Carimbo) 

 
 

3. PARECER DA COORDENAÇÃO DO CURSO – CAMPUS URUTAÍ 
 

             APROVADO                                        REPROVADO 
 

                                                          

_______________________________________                 _______________________________________ 

 
 Assinatura do  coordenador(a) Campus Urutaí                          Assinatura do  orientador(a) Campus Urutaí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXO III 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL GOIANO-CAMPUS URUTAÍ 

DIREÇÃO DE EXTENSÃO 

 

 

 

 

 

CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 

 

 

Eu, _____________________________________________________, matrícula/ siape 

_____________________ declaro para os devidos fins que me comprometo a orientar o discente 

_____________________________________________________________ no trabalho de conclusão de 

curso e estágio curricular supervisionado, requisito obrigatório para obtenção do grau de bacharel em 

Medicina Veterinária, de acordo com as normas vigentes do regulamento de estágio do referido curso de 

graduação e declaro ainda estar de acordo  com os prazos estabelecidos pela coordenação de TC. 

 

 

 

Urutaí, _____de __________________________ de 20    . 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO-CAMPUS URUTAÍ 

DIREÇÃO DE EXTENSÃO 

 

ANEXO IV 

Ficha de Acompanhamento do estágio 
 

1ª Parte: Dados Pessoais 

Estagiário:       Nº Matrícula      

Curso:     Ano de Conclusão/Semestre:     

Empresa:          

Período de Estágio:        /       /  a           /   /   Carga horária diária:      

Número de dias efetivamente trabalhados:  Carga Horária Total de Estágio:  horas. 

 

2ª Parte: Avaliação 

1. ASPECTOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS DO ESTAGIÁRIO: 

1.1. Rendimento do estagiário: 

Qualidade, rapidez, precisão com que executa as tarefas integrantes do programa de estágio. 

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

1.2. Facilidade de compreensão: 

Rapidez e facilidade em entender, interpretar e por em prática instruções e informações verbais ou 

escritas. 

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

1.3. Conhecimentos técnicos: 

Conhecimento demonstrado no cumprimento do programa de estágio, tendo em vista sua escolaridade. 

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

 
1.4. Organização e método de trabalho: 

Uso de recursos visando a melhoria na forma de executar o trabalho. 

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

1.5. Iniciativa – Independência: 

Capacidade de procurar novas soluções, sem prévia orientação, dentro dos padrões adequados. 

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

 
2. ASPECTOS HUMANOS DO ESTAGIÁRIO: 

2.1. Assiduidade: 

Assiduidade e pontualidade aos expedientes diários de trabalho. 

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

2.2. Disciplina: 

Facilidade em aceitar e seguir instruções de superiores e acatar regulamentos e normas. 

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

 
2.3. Sociabilidade e desempenho: 

Facilidade e espontaneidade com que age frente a pessoas, fatos e situações inusitadas. 

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 
 

2.4. Cooperação: 



  

Atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir para o alcance de um objetivo comum; 

influência positiva no grupo. 

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

2.5. Responsabilidade: 

Capacidade de cuidar e responder pelas atribuições, materiais, equipamentos e bens da empresa, que 

lhe são confiados durante o estágio. 

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

 
3. DA ESCOLA 

3.1. Aspectos que faltaram na formação do aluno na escola. 
 

 

 

 

3.2. Já  houve  contato  do  orientador  da  escola  com  a empresa?  sim não 

Quantas vezes?   
 

3.3. Aspectos se houver que possam ter prejudicado o rendimento do aluno no estágio. 
 

 

 

4. DAS ATIVIDADES: 

4.1. Relacione as principais tarefas executadas pelo estagiário na empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBSERVAÇÃO: 
 

 

 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR DO ESTÁGIO 

 

Nome legível do supervisor do estágio:    

Número do registro no conselho:   

Cargo ou função na empresa:   
 

 

 

 
 

Estagiário(a) Assinatura Legível do Professor(a) Orientador(a) 
 

ANEXO V – FICHA DE CONTROLE DE FREQUENCIA 



  

 

 

 

 

 

 

 

DATA 
HORÁRIO 

DE 

ENTRADA 

 

ATIVIDADE/SETOR 
 

HORÁRIO 

DE 

SAÍDA 

 

TOTAL 

DE 

HORAS 

 

ASSINATURA 

DO  

ALUNO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total de horas do período:  

 

 Declaração de Freqüência 

Declaro para os devidos fins que o (a) aluno (a) _________________________________________________ 

RG.: ____________ Cumpriu ___________ horas de estágio supervisionado nesta Instituição no período de 

______/____/_______ a _____/_____/_______.  

     Cidade, ______ de ________________________ de _________ . 

 

                    ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

Aluno (a): _______________________________________________________________________ 

 

Local de Estágio: _________________________________________________________________ 

 

Supervisor: ______________________________________________________________________ 


