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1. INTRODUÇÃO 
 
 
O Estágio Supervisionado dos alunos do Curso de Administração é regido pelas 

disposições da resolução CNE/CES nº 4 de 13/07/2005 publicada no Diário Oficial da União em 
19/07/2005, seção 1, p. 26. 

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Curso de 
Administração, em cumprimento a estes dispositivos legais, o Manual de Estágio 
Supervisionado, foi elaborado e aprovado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada 
unidade e posteriormente pelo Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, no qual consta a 
linha básica que norteia os trabalhos das disciplinas de Estágio de Conclusão I, II e III do Curso 
de Administração. 

Este manual procura explicitar aos estagiários e seus orientadores, todas as 
informações necessárias ao perfeito desenvolvimento dos Estágios Supervisionados, com a 
inerente preocupação no tocante à qualidade da formação profissional e o perfil de seus futuros 
Graduados. 

 
1.1 JUSTIFICATIVA 
 

O Estágio Supervisionado é condição indispensável à conclusão do Curso de 
Administração, em conformidade com a Resolução CNE/CES nº 4, de 13/07/2005. O mesmo 
difere das demais práticas realizadas em empresas por estar previsto no Projeto 
Pedagógico, ter um manual específico aprovado pelo Departamento de Ciências Sociais 
Aplicadas da Universidade e estar alinhado com a implementação do perfil desejado para o 
formando. 

O estágio em questão é uma importante fase na vida do acadêmico, pois é nesta 
etapa que coloca em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e desenvolve 
habilidades profissionais relevantes para o desempenho profissional. 
 
1.2 DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 
 

O Estágio Supervisionado consiste no trabalho, dentro do campo de Administração, 
que o aluno concluinte do Curso de Administração deve executar, em uma empresa pública, 
privada ou em laboratório, no mínimo, durante (3) três semestres (300h), com o objetivo de 
adquirir experiência e pôr em prática os conhecimentos teóricos assimilados no transcorrer 
do curso, preparando-o para o exercício futuro da profissão. 

Deve, a presente atividade, contribuir, de forma consistente, na formação do perfil 
desejado e no desenvolvimento das habilidades e competências esperadas dos futuros 
profissionais. 
1.3 DURAÇÃO 
 
1.3.1 Currículo de 2013 
 

O Estágio Supervisionado terá uma duração mínima de 300 (trezentas) horas efetivas 
de trabalho, computadas através das disciplinas: 

- 60-585 - Estágio de Conclusão de Curso I - 120 h - 08 créditos 
- 60-586 - Estágio de Conclusão de Curso II - 60  h - 04 créditos 
- 60-594 - Estágio de Conclusão de Curso III - 120 h - 08 créditos 

 



 

 3 
 

1.4 INTERRUPÇÃO DO ESTÁGIO  
 

a) O aluno que desejar suspender, temporariamente, a realização de seu Estágio, 
deverá comunicar sua intenção ao Professor Titular da Disciplina de Estágio de Conclusão 
de Curso, por escrito, justificando sua atitude e anexando ao seu relatório mensal, 
imediatamente anterior à data da interrupção. 

 
b) O Professor, de posse do pedido de interrupção, reunirá o NDE, que se 

manifestará a respeito do assunto. 

 
2 DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

O Estágio Supervisionado poderá ser realizado individualmente ou em dupla,  
desde que a empresa ou o laboratório ofereçam condições necessárias para o 
desenvolvimento das atividades e sob a orientação de um professor orientador, designado 
pelo Professor Titular da Disciplina de Estágio de Conclusão de Curso. 
 
2.1 HABILITAÇÃO ÀS DISCIPLINAS DE ESTÁGIO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Poderão habilitar-se à realização dos Estágios, os alunos de Administração, 
regularmente matriculados no curso, respeitados os pré-requisitos estipulados pela grade 
curricular. 

 
2.2 EMPRESA 
 

Os estágios poderão ser desenvolvidos em empresas públicas, privadas e ou 
laboratório, nas diversas áreas pertencentes ao campo da Administração, sendo que os 
Estágios II e III deverão ser desenvolvidos na mesma empresa onde foi realizado o 
Estágio I.1  

Quando realizados os estágios em empresas públicas ou privadas as mesmas devem: 
a) Oferecer condições ambientais ao(s) estagiário(s) para o desenvolvimento de seu 

trabalho. 
b) Participar, através de um orientador da empresa habilitado (designado pela direção 

da empresa/organização), colaborando de todas as formas possíveis, para que o trabalho 
do estagiário apresente um elevado nível de aproveitamento. 
 
1 Casos Especiais devem ser analisados pelo NDE 

c) Firmar com a URI – Câmpus ou extensão e o(s) Estagiário(s) um Termo de 
Compromisso (Anexo G), de acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 e o 
Contrato de Estágio (Anexo F).  

d) Poderá, a seu critério, providenciar um seguro de acidentes pessoais para os 
estagiários, com vigência no período de desenvolvimento do Estágio. O aluno deve procurar a 
Coordenação do Curso para providenciar o seguro - antecedência de 3 dias úteis. 
 
2.3 PLANO DE ESTÁGIO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Os estagiários receberão convocação para um encontro com o Professor Titular da 
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Disciplina de Estágio de Conclusão de Curso, com o Coordenador do Curso e com os 
Professores Orientadores, com o objetivo de dar-lhes uma visão geral das disciplinas de 
Estágio de Conclusão de Curso I, II e III e orientá-los quanto à escolha da empresa e a 
definição da linha de trabalho para o Estágio Supervisionado. 

Em cronograma estabelecido pela Coordenação, os estagiários que optarem por 
estágios em empresas públicas, privadas ou laboratório, deverão elaborar e entregar ao 
Professor Titular da Disciplina de Estágio de Conclusão de Curso, uma Proposta de Estágio 
de Conclusão de Curso I, assinada pelo(s) estagiário(s) e pela Empresa quando for o caso, 
indicando a área de atuação, ficando a critério do curso a indicação do professor orientador. 

Uma vez entregue a Proposta de Estágio de Conclusão de Curso I, o Coordenador do 
Curso, Professor Titular da disciplina de Estágio de Conclusão de Curso e Professores 
Orientadores, procederão ao seu imediato exame e julgamento, definindo de acordo com a 
disponibilidade de professores e a linha de atuação a indicação do orientador. Caso não seja 
aprovado, o estagiário deverá refazer a proposta, atendendo às sugestões/indicações que lhe 
forem feitas. 

As propostas de Estágio de Conclusão de Curso I, após serem aprovadas terão a 
seguinte destinação: 

- 1 via ao Professor Titular da Disciplina de Estágio de Conclusão de Curso;  
- 1 via ao Professor-Orientador; 
- 1 via ao Orientador na Empresa (quando realizado em empresa pública ou privada). 

 
2.4 DESENVOLVIMENTO DOS ESTÁGIOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Os estágios iniciarão efetivamente no momento em que os Planos de Estágios forem 
aprovados, em data a ser posteriormente divulgada. 

Além dos contatos mantidos pelos alunos na empresa, o Professor Orientador estará 
à disposição dos mesmos, sendo obrigatórios, no mínimo, 8 (oito) encontros presencias a 
cada estágio, na própria Universidade, em horários previamente estabelecidos. 
 
2.5 RELATÓRIOS MENSAIS 
 

Ao final de cada mês, os estagiários elaborarão um relatório mensal (Anexo B) 
sucinto de suas atividades naquele período, que será entregue ao Professor Titular da 
Disciplina de Estágio de Conclusão de Curso, dentro dos primeiros cinco dias úteis do mês 
subsequente, contendo a anuência do Professor Orientador e do Orientador da empresa. 

Os relatórios mensais apresentados pelos estagiários poderão ser aprovados ou  
não e, neste último caso, os alunos deverão refazê-los de acordo com as sugestões 
propostas. 
 
 
2.6 RELATÓRIOS FINAIS 
 
2.6.1 Estágio de Conclusão de Curso I 
 

O relatório final do Estágio de Conclusão de Curso I, deverá ser elaborado de acordo 
com o roteiro (Anexo C) e seguir o método científico de apresentação de trabalhos que 
consta no Manual de Metodologia da URI.  

O referido relatório deve ser entregue em duas vias, em espiral, para avaliação do 
Professor Orientador e Professor Orientador de Estágio, nos prazos previamente fixados. 
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Após a apresentação do relatório final à Banca, fazer as alterações necessárias, devolver as 
vias criticadas juntamente com uma via sem encadernação de acordo com a data fixada. 
Após a conferência e liberação por parte da coordenação de estágios, entregar a via final 
encadernada em espiral. 

 
2.6.2 Estágio de Conclusão de Curso II 

 
O relatório final do Estágio de Conclusão de Curso II, deverá ser elaborado de acordo 

com o roteiro (Anexo D), e seguir o método científico de apresentação de trabalhos que consta 
no Manual de Metodologia da URI.  

O referido relatório deve ser entregue em duas vias, em espiral, para avaliação da 
banca, nos prazos previamente fixados. Após apresentação do relatório final à Banca, fazer as 
alterações necessárias, devolver as vias criticadas juntamente com uma via sem 
encadernação, de acordo com a data fixada. Após a conferência e liberação por parte da 
coordenação de estágios, entregar a via final encadernada em espiral. 
 
2.6.3 Estágio de Conclusão de Curso III  
 

O relatório final do Estágio de Conclusão de Curso III deverá ser elaborado de acordo 
com o roteiro (Anexo E) e seguir o método científico de apresentação de trabalhos 
contido no Manual de Metodologia da URI.   

O referido relatório deve ser entregue em duas vias, em espiral, para avaliação da 
banca, nos prazos previamente fixados. Após a apresentação do relatório final à Banca, fazer 
as alterações necessárias e devolver as vias criticadas juntamente com uma via sem 
encadernação, de acordo com a data fixada. 

Após a conferência e liberação por parte da coordenação de estágios, realizar os 
procedimentos de entrega final. 
 
2.6.4 Entrega final 
 

Depois de aprovado o Estágio de Conclusão de Curso III e liberado para encadernação, 
providenciar a união das vias finais de Estágio de Conclusão de Curso I e II em uma única via, 
contendo a seguinte ordenação: Capa do Estágio de Conclusão de Curso III, Estágio de 
Conclusão de Curso I na íntegra, folha em branco, Estágio de Conclusão de Curso II na 
íntegra folha em branco e Estágio de Conclusão de Curso III na íntegra. A encadernação 
deverá ser feita em capa padrão da adotada na unidade da URI. Juntamente com o relatório 
final de Estágio III, deverá ser entregue, em data previamente fixada, em CD, contendo o 
Estágio de Conclusão de Curso I e Estágio de Conclusão de Curso II e Estágio de Conclusão 
de Curso III, em formato pdf. 
 
2.7 AVALIAÇÃO 
2.7.1 Estágio de Conclusão de Curso I 
 

A avaliação final do Estágio de Conclusão de Curso I será feita por banca 
examinadora, constituída por professores do Colegiado do Curso de Administração e/ou 
professores convidados, designados pelo Coordenador do Curso, no máximo três e no 
mínimo de dois membros. 

Cada membro da banca de avaliação conferirá uma nota de zero a cinco aos 
estágios, conforme os critérios descritos no Quadro 1. 
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A nota final do Estágio de Conclusão de Curso II será constituída pela média 
aritmética dos pontos individuais atribuídos pelos membros da banca, somados aos 
demais critérios estabelecidos no Quadro 1, de responsabilidade do Professor Orientador. 
Serão considerados aprovados o(s) estagiário(s) que obtiverem nota final igual ou 
superior a cinco. 

Em caso de reprovação no Estágio de Conclusão de Curso I, a disciplina somente 
poderá ser repetida no semestre letivo subsequente, depois de cumpridas as exigências e 
formalidades inerentes à sua execução. 
 
QUADRO 1- Critérios de avaliação do Estágio de Conclusão de Curso I. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.2 Estágio de Conclusão de Curso II 
 

A avaliação final do Estágio de Conclusão de Curso II será feita por banca 
examinadora, constituída por professores do Colegiado do Curso de Administração e/ou 
professores convidados, designados pelo Coordenador do Curso, no máximo três e no 
mínimo de dois membros. 

Cada membro da banca de avaliação conferirá uma nota de zero a cinco aos 
estágios, conforme os critérios descritos no quadro 2. 

A nota final do Estágio de Conclusão de Curso II será constituída pela média 
aritmética dos pontos individuais atribuídos pelos membros da banca, somados aos 

                                                           
2 O aluno será penalizado em 0,2 pontos por relatório mensal atrasado e 0,3 pontos pela omissão de um dos 

relatórios mensais. A penalização para atraso na entrega do relatório final é de 0,5 pontos.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ESTÁGIO DE CONCLUSÃO DE CURSO I PONTOS 

DIAGNÓSTICO – Orientador 5,0 

Assiduidade nas orientações, iniciativa e interesse. 1,0 

Qualidade e consistência da descrição. 2,5 

Coerência  e  consistência  da  proposta  de  trabalho  para  o  Estágio de 
Conclusão de Curso II. 

1,0 

Pontualidade na entrega dos relatórios (mensais e trabalho final).2 0,5 

APRESENTAÇÃO EM BANCA 5,0 

Exposição Oral. 1,0 

- Apresentou o trabalho de forma adequada. 
- Revelou domínio e interesse sobre o assunto estudado. 
- Respeitou o tempo limite destinado a apresentação. 

 

Metodologia 1,0 

Está de acordo com as normas de Metodologia da URI.  

Arguição/ Consistência do relatório 3,0 

- Apresentou consistência na estrutura/ descrição do relatório. 
- Respondeu corretamente às perguntas formuladas. 
- Consistência da proposta de Estágio de Conclusão de Curso II. 

 

NOTA FINAL 10,0 
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demais critérios estabelecidos no Quadro 2, de responsabilidade do professor orientador. 
Serão considerados aprovados o(s) estagiário(s) que obtiverem nota final igual ou 
superior a cinco. 

Em caso de reprovação no Estágio de Conclusão de Curso II, a disciplina somente 
poderá ser repetida no semestre letivo subsequente, depois de cumpridas as exigências e 
formalidades inerentes a sua execução. 

 
QUADRO 2- Critérios de Avaliação do Estágio de Conclusão de Curso II 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7.3 Estágio de Conclusão de Curso III 

 
A avaliação do Estágio de Conclusão de Curso III será feita por banca examinadora, 

constituída por professores da Congregação do Curso de Administração e/ou professores 
convidados, designados pelo Coordenador do Curso, no máximo 3 três e no mínimo de 2 
dois membros. O orientador da empresa tem o direito de assistir a apresentação do Estágio, 
mas não de atribuir nota. 

O Chefe do Departamento ou o Coordenador da Área de Conhecimento do 

                                                           
3 O aluno será penalizado em 0,2 pontos por relatório mensal atrasado e 0,3 pontos pela omissão de um dos 

relatórios mensais. A penalização para atraso na entrega do relatório final é de 0,5 pontos.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ESTÁGIO DE CONCLUSÃO DE CURSO II PONTOS 

DIAGNÓSTICO – Orientador 5,0 

Assiduidade nas orientações, iniciativa e interesse. 1,0 

Qualidade e consistência da descrição. 2,5 

Coerência  e  consistência  da  proposta  de  trabalho  para  o  Estágio de 
Conclusão de Curso III. (Projeto). 

1,0 

Pontualidade na entrega dos relatórios (mensais e trabalho final)3. 0,5 

APRESENTAÇÃO EM BANCA 5,0 

Exposição Oral. 1,0 

- Apresentou o trabalho de forma adequada. 
- Revelou domínio e interesse sobre o assunto estudado. 
- Respeitou o tempo limite destinado à apresentação.  

 

Metodologia 1,0 

Está de acordo com as normas de Metodologia da URI.  

Arguição/ Consistência do relatório 3,0 

- Apresentou consistência na estrutura/ descrição do relatório. 
- Respondeu corretamente as perguntas formuladas. 
- Consistência da proposta de Estágio de Conclusão de Curso III (Projeto). 

 

NOTA FINAL 10,0 
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Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e o Coordenador do Curso de Administração 
são membros natos da banca examinadora, podendo a seu critério, declinar da participação.  

Cada membro da banca de avaliação do relatório final conferirá nota de zero a 
cinco, conforme os critérios apresentados no Quadro 3. 

O aluno será penalizado em 0,2 pontos por relatório mensal atrasado e 0,3 pontos 
pela omissão de um dos relatórios mensais. A penalização para atraso na entrega do 
relatório final é de 0,5 pontos. 

A nota final do Estágio de Conclusão de Curso III será constituída pela média 
aritmética dos pontos individuais atribuídos pelos membros da banca, somados aos demais 
critérios estabelecidos no Quadro 2, que são de responsabilidade do professor orientador. 
Serão considerados aprovados os estagiários que obtiverem nota final igual ou superior a 5,0 
(cinco).  

Os critérios acima devem ser analisados em conjunto de modo a se formular a nota 
final. Portanto, o objetivo é avaliar - inclusive como proposto nas diretrizes curriculares para 
o curso de Administração em nível nacional – tanto o documento final quanto o processo 
que levou à sua elaboração. 

Para a aprovação o aluno deverá obter no mínimo a nota 5,0 (cinco) tal como 
expressa o Manual Acadêmico e o Regimento Geral da URI para estágios supervisionados. 

Será considerado reprovado o aluno que obtiver no somatório dos quesitos 
apresentados no Quadro 2 nota inferior a 5,0 (cinco). 

 
QUADRO 3 - Critérios de Avaliação Estágio de Conclusão de Curso III. 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ESTÁGIO DE CONCLUSÃO DE  
CURSO III 

 
 
PONTOS 

ORIENTADOR 5,0 

Assiduidade nas orientações, iniciativa e interesse. 1,0 

Coerência e consistência do marco teórico. 1,5 

Resultado para a empresa, consistência e aplicabilidade. 2,0 

Pontualidade na entrega dos relatórios (mensais e trabalho final).4 0,5 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL EM BANCA 5,0 

Exposição Oral 1,5 

- Saudação aos membros da banca e postura adequada ao ato solene. 
- Apresentou o trabalho de forma adequada/ilustrativo. 
- Revelou domínio e interesse sobre o assunto estudado. 
- Respeitou o tempo limite destinado à apresentação. 
- Apresentou o tema, justificativa, importância da pesquisa, método e a 
descrição do estudo. 

 

Metodologia 0,5 

                                                           
4 O aluno será penalizado em 0,2 pontos por relatório mensal atrasado e 0,3 pontos pela omissão de um dos 

relatórios mensais. A penalização para atraso na entrega do relatório final é de 0,5 pontos. 
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– Verificar se os elementos obrigatórios (capa, folha de rosto, sumário, 
introdução, conclusão,...) estão de acordo com as normas de 
Metodologia da URI. 

 

Arguição/ Consistência do relatório 3,0 

- Apresentou qualidade e consistência nas argumentações em relação ao 
tema proposto e às sugestões de melhoria apresentadas no trabalho. 
- Aplicabilidade e resultado para a empresa. 
- Respondeu corretamente às perguntas formuladas. 

 

NOTA FINAL 10,0 

 
3  COMPETÊNCIAS DOS ENVOLVIDOS 

 
As disciplinas de Estágio de Conclusão de Curso I, II e III serão coordenadas pelo 

Professor Titular da Disciplina de Estágio de Conclusão de Curso, previamente designado pelo 
Coordenador do Curso de Administração.  

 O aluno será penalizado em 0,2 pontos por relatório mensal atrasado e 0,3 pontos 
pela omissão de um dos relatórios mensais. A penalização para atraso na entrega do 
relatório final é de 0,5 pontos.  

 
3.1 PROFESSOR TITULAR DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
a) Designar os Professores Orientadores e a banca de avaliação dos Estágios de 

Conclusão de Curso I, II e III. 
 

b) Apreciar e aprovar, as Propostas de Estágios apresentados pelos alunos, em 
conjunto com os professores orientadores. 

 

3.2 PROFESSOR ORIENTADOR 
 

a) Acompanhar a realização dos trabalhos, mediante contatos periódicos com os 
estagiários e a seus respectivos orientadores da empresa, em seus locais de 
trabalho, quando realizado em empresa pública ou privada. 

b) Manter contatos e prestar assessoramento técnico aos estagiários, para a solução 
dos problemas que lhes forem apresentados, em horários previamente 
estabelecidos. 

c) Participar da avaliação dos relatórios finais (banca) dos Estágios de Conclusão de 
Curso I, II e III conforme escala, exceto dos estágios por ele orientado. 

d) Fazer um parecer sobre os alunos orientados para a banca examinadora, baseado 
no relatório apresentado nas observações efetuadas no próprio local de trabalho e 
nos dados fornecidos pela empresa sobre o desempenho dos mesmos. 

e) Apresentar à Coordenação de Estágio de Conclusão de Curso, ao final do 
semestre, um relatório das atividades, comunicando as irregularidades  
porventura verificadas e sugerindo melhorias para elevar o padrão técnico das 
disciplinas de Estágio de Conclusão de Curso I, II e III. 
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3.3 ORIENTADOR DA EMPRESA5 

 

Auxiliar os estagiários diretamente no desenvolvimento de seu trabalho, cabendo-lhe 
as seguintes atribuições: 

 
a) Situar o estagiário, antes do início dos trabalhos práticos, dentro da estrutura da  

organização, informando-o sobre as normas internas da empresa e dando-lhe uma 
ideia de seu funcionamento. 

b) Orientar o estagiário na elaboração de seu Roteiro de Estágio, visando às 
prioridades dos roteiros de estágio. 

c) Realizar a supervisão profissional do estagiário, orientando-o no desenvolvimento 
de seu trabalho, auxiliando-o na solução de eventuais dificuldades surgidas no 
decorrer do mesmo. 

d) Informar o Professor Orientador, quando solicitado, sobre o andamento do trabalho 
do acadêmico ou qualquer anormalidade que venha ocorrer durante o mesmo. 

 
3.4  ESTAGIÁRIOS 

 
Os estagiários, ao desenvolver as atividades de Estágio I, II e III na empresa, deverão: 

a) Comparecer regularmente à empresa, no horário determinado; 
b) Respeitar e cumprir os regulamentos da empresa e instruções que lhes foram 

transmitidas; 
c) Atender, com solicitude e diligência, ao que lhe for recomendado e solicitado 

pelo orientador da empresa; 
d) Dirigir-se somente ao orientador da empresa quando  necessário, para pedidos de 
informações e de materiais relacionados às suas atividades; 
e) Obter expressa autorização para utilização de informações e documentos da 

empresa; 
f) Manter absoluto sigilo sobre a situação, normas de andamento de serviços da 

instituição em que desenvolve seu trabalho; 
g) Elaborar os planos de estágios e relatórios mensais, entregando-os nos prazos 
fixados; 
h) Zelar pela apresentação pessoal mantendo o nível de urbanidade e ética.       

 
Os estagiários, ao desenvolvem as atividades de Estágio I, II e III em laboratório, 

deverão: 
a) Comparecer regularmente ao laboratório. 
b) Elaborar os planos de estágios  e relatórios  mensais,  entregando-os  nos prazos 

fixados. 
 

3.4.1 No decurso do trabalho o aluno deverá recorrer: 
a) Ao Professor Orientador para os assuntos relacionados com a área específica do 

trabalho. 
b) Ao Professor Titular da Disciplina de Estágio de Conclusão de Curso ou ao 

Coordenador de Curso para os aspectos legais ligados ao cumprimento dos 
Estágios. 

                                                           
5 

Quando o estágio é realizado em empresa pública ou privada.  
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Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE. 
 
3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O seguro de viagem é obrigatório àqueles alunos que estiverem estagiando em 
empresas de outras cidades. Neste caso, os comprovantes deverão ser anexados 
nos relatórios finais. 

 As despesas com deslocamento à empresa são de responsabilidade do(s) 
estagiário(s). 

 

 O prazo para reedição de E stágio em uma mesma empresa é de um ano 
(após a conclusão), salvo se o estágio for realizado em área distinta. 

 

 Cada estagiário entregar ao Professor Titular da Disciplina de Estágio de Conclusão 
de Curso, no primeiro dia de aula de Estágio de Conclusão de Curso I, os seguintes 
formulários devidamente preenchidos: 
a) Roteiro para elaboração da proposta de Estágio de Conclusão de Curso I. 
b) Indicação de duas propostas de Empresas para realização do Estágio de 
Conclusão de Curso I ou duas propostas de estágio em laboratório. 

 

 Após aprovação da proposta de Estágio de Conclusão de Curso I, a 
Coordenação do Curso providenciará a emissão do Contrato de Estágios e o 
Termo de Compromisso. Cabe aos estagiários a coleta das assinaturas dos 
responsáveis legais da empresa e a devolução à Coordenação de uma via 
devidamente assinada.    
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ANEXOS 
 
         ANEXO A: ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE ESTÁGIO I 
 

1. Informações do(s) Estagiário(s) 
 

Acadêmico:  

 

Nome: 

Endereço: Nº Complemento: 

Cidade: UF: CEP: 

CPF: RG: 

Tel. Res: Tel. Com.: Celular: 

E-mail pessoal: 

E-mail profissional: 

Empresa  onde trabalha: 

Cargo/função: 

Tempo de serviço: 

Horário de trabalho: 

 
 
2. Informações da Empresa Proposta 

  

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Endereço: Nº: Complemento: 

Cidade: UF: CEP: 

CNPJ: Telefone: 

Responsável pela assinatura do contrato: 

Cargo: E-mail: 

Nome do Orientador da Empresa: 

Cargo: E-mail: 

  
2.1 Breve curriculum do Orientador da Empresa. 
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3. Informações Complementares da Empresa  Proposta 
3.1 Relatar um breve histórico da empresa 
3.2 Portfólio de negócios 
3.3 Descrever as características do ramo de atividade 
3.4 Mix de produtos e ou serviços 
3.5 Número de empregados 
3.6 Faturamento anual 
3.7 Estrutura Organizacional e Funcional 

 
4 Informações Complementares dos Estagiários 
4.1 Dias  da semana  e horários  disponíveis  para realização  do estágio  (visitas  à 
empresa). 
4.2 Dias da semana e horários disponíveis para orientação do estágio (c/professor). 
4.3  Área em que será desenvolvido o estágio. 

 
5. Informações da Proposta de Estágio em Laboratório 

5.1. Descrição inicial da proposta 
5.2 Área da proposta 
5.3  Objetivos da proposta 
5.4  Justificativa da proposta 

     5.5  Descrever as características do ramo de atividade da proposta  
Orientadores e Áreas de Atuação    
 

PROFESSOR ÁREA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

   
 
ANEXO B: ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DOS 
ESTÁGIOS I, II e III 

 
1. Relatório do mês de: 

 
2. Nome(s) do(s) estagiário(s) 
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3. Nome da empresa: 

 
4. Estágio: 

Reavaliação do cronograma e etapas propostas no plano de Estágio. 
 
 

5. Atividades desenvolvidas 
Relatar, sucintamente, as atividades desenvolvidas, os serviços que executou, 

as novas técnicas que aplicou e os setores onde atuou. 
 

6. Folha de presença 
Devem constar  o   dia,   quantidade   de   horas   em   que   o(s)   estagiário(s) 

permaneceram na Empresa, assuntos relevantes tratados. Ao final de cada encontro, 
será rubricado/ carimbado pelo orientador da Empresa. 

 
7.  Considerações 

O estagiário deverá fazer constar de seu relatório mensal suas considerações 
sobre o desenvolvimento das atividades propostas na área em estudo. 

 
8.  Bibliografia 

Relacionar a bibliografia consultada 
 

Assinatura do Professor Orientador        Assinatura do Orientador da Empresa 
 
 

Assinatura dos Estagiários 
 
 
 

ANEXO C: ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO 
D E  C O N C L U S Ã O  D E  C U R S O I 

 
• Capa 

 
• Folha de Rosto 

 
• AGRADECIMENTOS 

 
• LISTA DE FIGURAS 

 
• LISTA DE TABELAS 

 
• LISTA DE QUADROS 

 
• SUMÁRIO 

 
• INTRODUÇÃO 
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1 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
1.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 
1.1.1 Nome da Empresa 

 
1.1.2 Forma Jurídica 
 
1.1.3 Histórico 
 
1.1.4 Faturamento 

 
1.1.5 Atividade Principal/ Ramo 

 
1.1.6 Atividades Secundárias 

 
1.1.7 Portfólio de Negócio 

 
1.1.8 Total de Empregados 

 
1.1.9 Total de Empregados por Setor 

 
1.1.10 Evolução do Capital (3 últimos anos) 

 
1.1.11 Sócio-gerente 

 
1.1.12 Objetivo da Empresa para o ano 

 
1.1.13 Endereço e Telefone 

 
1.2 ESTRUTURA DA EMPRESA 

 
1.2.1 Descrição detalhada de toda a estrutura de cargos e funções da empresa 

 
a)Os estagiários deverão localizar os setores da empresa (administração, vendas, 

produção, compras, pessoal, etc.) e verificar os que estão definidos com os respectivos 
chefes e responsáveis. 

b) Identificar o número de funcionário em cada setor e respectivos chefes. 
c) Descrever o tipo de organização ou estrutura existente (estrutura linear, 

funcional, mista, informal). 
d) Fazer a descrição de cargos e atribuições pertinentes à área estudada. 

 
1.2.2 Organograma: representar, graficamente, o organograma da empresa. Caso não 
exista uma formalização, os estagiários deverão elaborar um esboço da estrutura 
existente. 
 
1.2.3 Descrever o relacionamento: chefia-subordinado e empregados entre si. 
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1.2.4 Controles da Empresa: Descrever os tipos de controles existentes. 
 

1.3 POLÍTICAS GERENCIAIS 
 

Políticas gerenciais são critérios adotados pelas gerências para determinar certos 
comportamentos dos subordinados. Suas finalidades são: 

a) Serve de guia para atingir as metas da empresa. 
b) É uma tomada de decisão antecipada para situações que se repetem. 
c) Evita perda de tempo dos supervisores do nível médio para resolver problemas 

previstos pelos políticos. 
d) Evita consultas repetidas aos supervisores. 
Exemplo de Política: Venda para novos clientes somente com avalista. 
O estagiário deverá arrolar todas as políticas existentes na empresa, em todos os 

setores. 
Em geral, nas pequenas empresas, a tendência é dos gerentes deixarem de 

desempenhar funções próprias do Administrador, desenvolvendo tarefas próprias dos 
subordinados. O analista deverá verificar os seguintes pontos: 

e) Levantamento da utilização do tempo por parte do empresário. Enumerar 
todas as tarefas que o empresário desenvolve diariamente, como ele gasta o seu 
tempo na empresa (mesmo as pequenas tarefas). 

f) A empresa identifica ou mensura os seus resultados através de indicadores de 
desempenho? 

 
2 DESCRIÇÃO DO MERCADO DE ATUAÇÃO  DA EMPRESA 

 
2.1 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE EXTERNO 

 
Esta etapa do trabalho prevê um levantamento de informações a respeito do setor 

(segmento) de atuação da empresa em estudo. Dados referentes à história do setor, 
buscando se entender como e quando iniciaram as atividades, sua evolução e quais são as 
tendências são informações que permitirão um maior conhecimento do mercado e a  
possibilidade de se avaliar a empresa perante o seu mercado de atuação. 
 

2.1.1 Histórico do Setor (Segmento) 
 

Descrever quais são os principais aspectos que caracterizam o setor (segmento) em 
estudo. Descrever: 

a) Como iniciaram as atividades ligadas a este setor e quais foram os principais 
aspectos que alavancaram o seu desenvolvimento. 

b) Como evoluíram as atividades neste setor e quais foram os principais aspectos 
que determinaram esta evolução. 

c) Quais são as tendências mais importantes para o desenvolvimento futuro deste 
setor. 

Obs: É importante nesta descrição relatar as realidades mundial, nacional e local. 
 

Esta descrição deve culminar indicando quais são as principais necessidades que 
o consumidor deste setor busca satisfazer. Em resumo, deve indicar qual é o “Negócio”  
(benefícios  entregues  ao público alvo) das empresas  que atuam  neste setor e quais são 
as principais estruturas de uma empresa responsáveis pelo atendimento destas 
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necessidades e, por consequência, dos resultados.  
 
2.1.2 Descrição de Microambiente 
 
Neste item é importante que se descreva as principais características que envolvem 

os atores externos mais próximos da empresa: consumidores, fornecedores, concorrentes e 
mercado de trabalho (mão de obra e entidades reguladoras). 

Consumidores: Descrever as características de consumo do setor. Informações, 
como: onde se encontram, perfis de renda, estilo de vida, grau de lealdade, necessidades 
que buscam satisfazer exigências, são aspectos importantes  a  serem  abordados. É 
importante que se faça  uma  descrição  que considere estas características de consumo em 
uma evolução no tempo (passado, presente e futuro)   e que também se considerem os 
diferentes ambientes; mundial, nacional e local. 

Após a descrição do mercado consumidor, deve se descrever o público deste 
mercado consumidor que é cliente da empresa. Nesta descrição devem se considerar 
características e não necessariamente nomes.  

Concorrência: Neste item se deve descrever de que maneira se estabelece a 
rivalidade deste setor (preço, qualidade, prazo, acesso à matéria-prima, etc...). Informações 
a respeito de como se estabelecem as diferenças de estratégias que geram concorrência, 
a ameaça de novos entrantes e a possibilidade de ameaça  de produtos substitutos são 
importantes informações que permitiram se chegar ao grau de concorrência do setor. 

Finalizando, descrever quais são as características dos concorrentes diretos da 
empresa em estudo. 

Fornecedores: Neste item descrever quais são as características do mercado 
fornecedor deste setor. Informações a respeito do nível de concentração, poder de barganha, 
condições de compra, entrega e qualidade. Lembrar sempre que esta descrição é de 
ambiente externo, portanto, deve considerar informações de mercado válidas para  qualquer  
empresa  atuante no  setor. Deve também, considerar a realidade mundial, nacional e local. 

Feita a descrição das características gerais de fornecimento (para toda e qualquer 
empresa que atua neste setor), devem ser descritas as características dos fornecedores da 
empresa em estudo.  

Mercado de trabalho: Identificar e descrever quais são as características gerais 
de Mão de Obra: Históricos de disponibilidade e qualificação de mão de obra e estrutura  
de  organização de classe. Esta descrição deve ser feita no  âmbito mundial, nacional e local.   

 
2.2   Descrição de Macroambiente 

 
Esta etapa tem como objetivo identificar quais são os fatores relacionados ao 

ambiente geral (ambiente que afeta qualquer setor) e que têm mais importância para o setor 
da empresa em estudo. O levantamento e o estudo devem ficar limitados aos fatores que 
influenciam os resultados do setor de maneira mais efetiva. Aqueles fatores que são 
presentes na realidade do setor, porém, não têm força de impactar de maneira positiva ou 
negativa os resultados das empresas atuantes no setor, não devem ser considerados.   

Fatores, como: desenvolvimento tecnológico, meio ambiente (ecológico), política 
cambial, política de investimento público, política econômica, infraestrutura (transportes, 
comunicações, energia, educação, saúde), tendências demográficas (índices de crescimento  
vegetativo), evolução  de renda  per capita, mudanças em  legislação, política de rendas, 
valores sociais, mudanças culturais (comportamento), são fatores que estão dentre as  
possibilidades de impacto, porém devem ser avaliados quais são os fatores estratégicos 
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para o setor em estudo, ou seja, quais são os fatores de ambiente geral que podem 
interferir, de maneira mais significativa, nos resultados do segmento. 

Os fatores considerados estratégicos devem ser descritos em sua realidade e 
analisados pela narrativa de impacto (positivo e/ou negativo) que podem representar para o 
setor.  

 
3 REVISÃO TEÓRICA 

(Revisão teórica de conhecimentos básicos de gestão (PODCI) de modo a fundamentar o 
diagnóstico) 
 
4  DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO  E DIAGNÓSTICO DA REFERIDA ÁREA. 
 

(Roteiro a cargo do Professor Orientador, de acordo com a sua linha de trabalho). 
 
5 CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO 

 
Deve-se nesta etapa, após a realização do diagnóstico embasado nas análises de 

ambiência realizadas: 
 
a) Desenvolver o parecer conclusivo do Estágio I. 
b) Propor a área em que será embasado o Projeto de Estágio - plano de melhoria. 
 
 
 
ANEXO D : ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO 
D E  C O N C L U S Ã O  D E  C U R S O II. 

 
1  PROPOSTA DE TRABALHO PARA O ESTÁGIO III 

 
1.1 TEMA E SUA DELIMITAÇÃO 

 
É o assunto escolhido sobre o qual versará o trabalho. 

 
1.1.1 Tema 

 
Ex: Estratégias de Políticas de Crédito. 

 
1.1.2 Delimitação do tema 

 
É a definição de qual ou quais enfoques do tema serão explicitados no decorrer do 

trabalho. 
 
 

Ex: Estratégias de Políticas de Crédito em Empresas Comerciais Varejistas do 
Vale do Paranhana – Estudo de Caso – 

 
Segundo Furasté (2004, p. 32), “[...] é a formulação da problemática 
que será explorada a partir da delimitação do tema.” Devem ser 
formulados questionamentos  ou dúvidas a que o trabalho se 
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proporá a responder.  Deve apresentar 1 página, no máximo. Expor 
o Problema em forma de pergunta. 

 
 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 
 

Contextualização... (3 a 4 parágrafos) 
 

Como este trabalho tem a finalidade de identificar questões relacionadas com a 
análise, concessão e risco de crédito em empresas comerciais varejistas, pode-se questionar 
o seguinte: 

Mediante a abordagem e tentativa de respostas desse questionamento, busca-se a 
identificação dos problemas que [continuar o texto]. 

Quais as relações entre as políticas de análise, concessão de crédito e o risco 
de crédito assumido pelas empresas comerciais varejistas? 
 

1.3 OBJETIVOS 
 

São as indicações, precisas e claras das metas, propósitos e resultados concretos a 
que se pretende chegar. São as respostas do problema exposto. Podem ser subdivididos em 
Objetivo Geral (constitui a visão panorâmica, única, ou seja, o que se pretende no 
desenvolvimento do assunto) e Objetivos Específicos, que fornecem uma visão 
embasadora para o tema, conforme Furasté (2004). Norteiam, por assim dizer, a pesquisa. 
Redigir 1 página, no máximo. 
 

1.3.1 Objetivo geral 
 

Ex: Apresentar propostas de políticas de crédito às empresas comerciais varejistas do 
setor de móveis e eletrodomésticos. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 
Ex: 

 
  Levantar os critérios técnicos para a concessão de crédito. 
  Verificar  e  analisar  a  aplicação  dos  critérios  técnicos  de  concessão  de 
crédito utilizados nos pontos de vendas das empresas comerciais. 

  Propor  políticas  de  crédito  às  empresas  comerciais  (apresentar  outros 
objetivos, se for o caso). 

 
1.4 JUSTIFICATIVA 

 
Trata-se da apresentação dos motivos que levaram à decisão de se abordar esse 

tema dentro do universo acadêmico. Como enfatizam Rauber e Soares (2003, p. 19), “[...] 
justificar nada mais é do que dar razões, dizer os porquês da pesquisa, mostrar sua 
importância para que e para quem.” Redigir de 1 a 2 páginas. 

As políticas de crédito são grandes desafios dentro das organizações comerciais,    
que encontram, de um lado, a agressividade de marketing, impulsionando as práticas de 
vendas para o desempenho e sucesso nos ambientes competitivos, enfrentados pela 
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maioria dos mercados, e, por outro lado, defrontam-se com a resistência da análise e 
concessão de crédito. (SILVA, 2000). 

As oportunidades de negócio surgem e crescem mediante novas fontes de capital 
através da competitividade e da busca da melhoria da qualidade e padrão de vida. 
Concomitantemente, novos desafios aparecem em função do uso desse capital e as 
transações são efetuadas de inúmeras formas. E, em muitos casos, o risco de crédito é 
analisado com escassas informações ou sem qualquer histórico de crédito; isso significa que 
a análise e a concessão de crédito tornaram-se mais complexas. 

No entanto, hoje, com a tecnologia da informação, através da computação, é 
possível reunir, compilar, renovar e recuperar dados existentes e projetados para qualquer 
região, proporcionando novos modelos e base de dados que levam a uma melhor 
compreensão do perfil do consumidor e do cliente. As técnicas desenvolvidas são 
ferramentas analíticas [ ...]. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Item também denominado de Referencial Teórico ou Revisão de Literatura ou 

Embasamento Teórico. É o alicerce teórico do trabalho em que o pesquisador amplia e 
aprofunda o conhecimento sobre o assunto escolhido e apresenta-o ao leitor. 

E para maior compreensão da dimensão e construção do trabalho, apresenta-se a 
seguir a estrutura de abordagem da Fundamentação Teórica aqui denominado de ‘boneco’ 
(ou Referencial Teórico ou Revisão da Literatura), ou seja, os pontos a serem abordados:  
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Figura 1: Boneco Marco Teórico 

 
Fonte: Veit; Gonçalves, 2009 

 
Independentemente da posição e porte de cada empresa, as estratégias adotadas em 

cada organização são um conjunto de planos de ações deliberadas para desenvolver e 
ajustar a sua própria vantagem competitiva. 

Para obter um excelente desempenho na estratégia competitiva, a empresa necessita 
vencer a sua concorrência. O problema é que os concorrentes também obtêm informações 
e sabem que precisam ser competitivos para conquistar o mercado. 

Segundo Henderson, apud Montgomery e Porter (1998), os elementos básicos da 
competição estratégica são os seguintes: 
 

1. Ter a capacidade de compreender o comportamento competitivo como um sistema 
no qual competidores, clientes, dinheiro, pessoas e recursos interagem permanentemente. 

2. Ter a capacidade de utilizar essa compreensão para estabelecer como um dado 
movimento estratégico vai alterar o equilíbrio competitivo. 

3. Ter recursos  que possam continuamente  ser investidos em novos usos, mesmo 
que os efeitos só apareçam a longo prazo. 

4. Ter a capacidade de prever riscos e lucros que justifiquem os investimentos 
correspondentes. 

5. [Continuar o texto]. 
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3  METODOLOGIA 

 
Como indica Furasté (2004, p. 33), “[...] constitui a definição dos 
procedimentos técnicos, das modalidades de atividades, dos métodos 
que serão utilizados. Vai depender da natureza do trabalho, do 
tipo da pesquisa e dos objetivos propostos.” 

 
O estudo de caso caracteriza-se como um tipo de pesquisa cujo objetivo é uma 

unidade que se analisa profundamente. Visa ao exame detalhado de um ambiente, de um 
simples sujeito ou de uma situação em particular. O propósito fundamental do estudo de 
caso, como tipo de pesquisa, é analisar intensivamente uma dada unidade social. 

O estudo de caso tem se tornado a estratégia preferida quando os pesquisadores 
procuram responder às questões “como” e “por quê” certos fenômenos ocorrem, quando há 
pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse 
é sobre fenômenos atuais, que só poderão ser analisados dentro de algum contexto de vida 
real. 

Como a pesquisa qualitativa, com o delineamento para o estudo de caso, busca 
mais a análise investigativa sem maiores evidências das questões quantitativas, a 
preocupação nessa monografia será retratar as realidades existentes em duas empresas 
comerciais (sem identificação das mesmas), [continuar o texto]. 

OBS: É importante prever o(s) instrumento(s) para a coleta de dados e a metodologia 
para a análise dos mesmos. Na Metodologia, deverão ser expressos o universo a ser 
pesquisado, a forma de coletar as informações, os instrumentos usados, as atividades e a 
forma como serão analisados os dados.É importante definir se a pesquisa será qualitativa,  
quantitativa ou quali/quanti. A escolha definirá o tipo de pesquisa (etnográfica, estudo de 
caso, narrativa, fenomenológica, pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.). De 2 a 4 
páginas. 
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Obs:  Este Modelo não suprime a consulta ao Manual Trabalhos Acadêmicos: da 
concepção à apresentação que detalha as diversas indicações aqui apresentadas.  

 

                                                           
6   

Registram-se aqui todas as fontes que foram empregadas no Projeto de Pesquisa e que foram 

apontadas ao longo do documento. Os autores citados no corpo do trabalho não foram aqui apostos por 
se tratar de exemplos.  
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Anexo  E: ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO ESTÁGIO D E  C O N C L U S Ã O  D E  
C U R S O  III 

 
 

• Capa 
 

• Folha de Rosto 
 

• AGRADECIMENTOS 
 

• LISTA DE FIGURAS 
 

• LISTA DE TABELAS 
 

• LISTA DE QUADROS 
 

• SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 QUESTÃO DA PESQUISA 
 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

1.4 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 
 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 
 

3.2 MÉTODO DE TRABALHO 
 

4 DESCRIÇÃO DO ESTUDO 
 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

5 PROPOSTA DE MELHORIA 
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5.1 PLANO DE AÇÃO – Apresentado a partir de uma ferramenta/ método científico 

 
5.2 RESULTADOS QUANTITATIVOS ESPERADOS (TANGÍVEL) 

 
5.3 RESULTADOS QUALITATIVOS ESPERADOS (INTANGÍVEL) 

 
6 CONCLUSÃO 
REFERÊNCIAS 
APÊNDICES/ANEXOS FOLHA 
DE ASSINATURAS 
 
 
ANEXO F : CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 
 

Contrato para realização de 
estágio obrigatório que celebram 
entre si a Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões – Campus ou Extensão 
de XXXXXXXXX e a empresa 
XXXXXXXX 

 
Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, de um lado a Instituição de 
Ensino URI - UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA  DO ALTO  URUGUAI  E DAS   
MISSÕES  -  CAMPUS  ou EXTENSÃO de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  mantida  pela  
Fundação  Regional Integrada, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº x x x x , Bairro 
x x x x x x x , inscrita no CNPJ sob nº x x .xxx.xxx/xxxx-xx,  neste ato representada  pelo 
seu Diretor Geral, Professor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominada 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO  e,  de  outro  lado,  «Razão_Social»,  pessoa  jurídica  de  
direito  privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº «CNPJ», com sede na Rua «Endereço», 
CEP xx xxx-xxx,        na        cidade        de        x x x x x x x x x x x x x x ,        representada        
pelo        Sr. «Responsável_Assinará_o_contrato», doravante denominada UNIDADE 
CONCEDENTE, resolvem celebrar o presente contrato, observadas as disposições da 
Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, mediante o disposto nas cláusulas e 
condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - Este Contrato tem por objetivo normatizar  as condições 
básicas para a realização de estágios dos estudantes  do Curso de Administração 
desta INSTITUIÇÃO  DE ENSINO, junto à UNIDADE CONCEDENTE,  de interesse 
curricular  obrigatório  e na forma  da legislação  do ensino,  a fim  de proporcionar 
experiência prática na linha de sua formação, como complementação  ao processo 
ensino-aprendizagem, por meio de atividades sociais, profissionais e culturais. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – A aceitação do estagiário pela UNIDADE CONCEDENTE não 
acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza com aquele, desde que 
respeitados os requisitos contidos no Art. 3º da Lei nº 11.788, de 25/09/2008.  Desta 
forma, a UNIDADE CONCEDENTE fica desobrigada quanto aos encargos sociais, 



 

 25 
 

previdenciários e trabalhistas. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - Para realização de cada estágio, decorrência do presente 
Contrato, será celebrado um Termo de Compromisso de Estágio, entre o estudante e a 
Unidade Concedente, com a interveniência obrigatória da Instituição de Ensino. 
Parágrafo Único.  O Termo  de  Compromisso   de  Estágio  Obrigatório,  fundamentado   
e vinculado  ao presente  Contrato,  ao qual será anexado  posteriormente  e terá por 
função básica em relação a cada estágio, particularizar a relação jurídica especial 
existente entre o estudante estagiário e a UNIDADE CONCEDENTE. 

 
CLÁUSULA QUARTA - A UNIDADE CONCEDENTE, a seu critério, estabelecerá o 
fornecimento  ou  não  a  título  de  bolsa  ou  outra  forma  de  contraprestação  ao 
Estagiário, que terá a finalidade de cobrir as despesas durante o estágio. 

 
CLÁUSULA QUINTA – O estagiário ficará protegido através da cobertura de seguro de 
acidentes pessoais durante o período em que estiver realizando o estágio, na forma 
da legislação em vigor, a ser providenciado pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ou, 
alternativamente, pela UNIDADE CONCEDENTE. 
 
CLÁUSULA SEXTA  – A UNIDADE  CONCEDENTE  designará  um  supervisor  do 
estágio, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento 
desenvolvida, para orientar e avaliar o estagiário. 
Parágrafo   Único.   A   UNIDADE   CONCEDENTE   deverá   permitir   o   acesso   em   
suas dependências  do supervisor  acadêmico,  para  os  trabalhos  de 
acompanhamento, supervisão, avaliação do estágio, ou outros que se fizerem 
necessários. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA  –  Caberá  à  UNIDADE  CONCEDENTE  encaminhar  com  a 
periodicidade   mínima  de     6  (seis)  meses,  relatório  de  atividades,  com  vista 
obrigatória ao estagiário. 
Parágrafo Único. Por ocasião do desligamento  do estagiário,  a UNIDADE  
CONCEDENTE deverá  entregar  termo  de  realização  do  estágio  com  indicação  
resumida  das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho. 

 
CLÁUSULA  OITAVA   –  Em  caso   de  infração   cometida   pelo  estagiário   que 
contrarie as normas da UNIDADE CONCEDENTE,  esta deverá comunicar o fato de 
imediato à INSTITUIÇÃO DE ENSINO para as providências cabíveis. 

 
CLÁUSULA  NONA  -  O  presente  instrumento  entra  em  vigor  na  data  da  sua 
assinatura, com vigência por prazo indeterminado, podendo ser alterado, a qualquer 
tempo, de comum acordo entre as partes.    Poderá ainda ser rescindido, unilateralmente, 
por qualquer das partes, devendo o ato rescisório ser comunicado a outra parte com a 
antecedência de 30 (trinta) dias. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de 
xxxxxxxxxxxxxxx,  renunciando  desde logo a qualquer  outro, por mais privilegiado  
que seja para dirimir qualquer questão que se originar deste Contrato e que não 
possa ser resolvida amigavelmente. 
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E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições deste instrumento, as 
partes assinam  o presente,  em duas vias de igual teor e forma, juntamente  com 
duas testemunhas. 

 
Xxxxxxxxxxxx,  xx de xxxxxx e 20xx 

 
 
 

Sr.Responsável pela Assinat. do Contrato           Prof. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Unidade Concedente de Estágio                          Instituição de Ensino 

 
 
 

Testemunhas: 

 
                                                                                      ___________________________                                                                           

                CPF nº                                                                        CPF n° 
 

 
 
ANEXO G: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
(De acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008) 

 
Conforme disposto nas Normas Regimentais, Diretrizes Curriculares e Projeto 
Pedagógico do Curso, celebram entre si o presente  Termo  de Compromisso de 
Estágio Obrigatório, as seguintes partes: 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE REGIONAL  INTEGRADA  DO ALTO 
URUGUAI E DAS MISSÕES – CAMPUS ou EXTENSÃO X X X X X X X X X X X X X ,  
mantida pela FuRI - FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA,  situada xxxxxxxxxxxxxxx, 
nº xxxx, inscrita no CNPJ sob nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, neste ato representada por seu 
Diretor Administrativo ou Geral  , Prof. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 
UNIDADE CONCEDENTE:  «Razão_Social»,  pessoa  jurídica  de  direito  privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº «CNPJ» com sede na , na cidade de «Cidade», neste ato 
representada pelo Sr.«Responsável_Assinará_o_contrato». 

 
ESTAGIÁRIO(A):  «Acadêmico_1»,  brasileiro(a),  solteiro (a),  portador(a)  da  carteira  
de Identidade  nº «Identidade_1»,    CPF/MF  nº «CPF_1»,  residente  e domiciliado  na 
«Endereço_1», na cidade de «Cidade_1», aluno(a) regularmente matriculado(a) no 
sétimo semestre do curso de Administração, sob nº «código_1»   de nível Superior 
desta Instituição de Ensino, que será regido pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Este Termo de Compromisso de Estágio reger-se-á pelas condições básicas 

estabelecidas no Contrato de Realização de Estágio Obrigatório, celebrado 
entre a Unidade Concedente e a URI – Universidade Regional Integrada do Alto   
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Uruguai   e  das   Missões   -  Campus ou Extensão  de   xxxxxxx,   na  qual   
o(a) estagiário(a)  é  aluno(a),  consubstanciando  a interferência  da  mesma,  
e tendo por finalidade proporcionar experiência prática na linha de formação 
como uma estratégia de profissionalização,  que complementa o processo 
ensino-aprendizagem. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Fica compromissado entre as partes que as atividades de Estágio serão 

desenvolvidas nas áreas de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, no período de 
…/…/……a …/…/……,   perfazendo   6  horas   semanais,   totalizando 1 2 0  
horas   no semestre,   no Estágio de Conclusão de Curso I, código da disciplina 
60-585. Durante este período de estágio o aluno não frequentará aulas teóricas. 
O referido   Termo   de   Compromisso   de   Estágio   poderá   ser   rescindido 
decorrido  qualquer  período com aviso prévio de cinco dias caso houver 
interesse de uma ou ambas as partes. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 
À Unidade Concedente caberá: 

a) Proporcionar ao Estagiário, condições para treinamento prático compatível com o 
contexto básico da profissão à qual o curso se refere, objetivando aperfeiçoamento 
técnico, científico, social e cultural. 

b) Propiciar a supervisão, orientação e acompanhamento das atividades contidas na 
programação do Estágio. 

c) Elaborar programa de atividades a ser cumprido pelo estagiário. 
d) Designar um supervisor de Estágio, com formação ou experiência profissional na área 

de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para avaliação do mesmo. 
e) Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima  de 6 (seis)  meses, 

relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 
f) Por ocasião do desligamento do Estagiário, encaminhar à Universidade o termo de 

realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 
períodos e da avaliação de desempenho. 

g) Cumprir com a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho, sendo de sua 
responsabilidade tal implantação. 

 
CLÁUSULA QUARTA  
Ao estagiário caberá: 

a) Cumprir a programação de estágio, comunicando em tempo hábil a impossibilidade de 
fazê-lo. 

       b) Observar as normas internas da Unidade Concedente e  conduzir-se dentro da 
           ética profissional. 

c) Elaborar e apresentar  à URI e à Unidade Concedente,  relatório sobre o estágio 
realizado e cronograma das atividades. 

 
CLÁUSULA QUINTA 
Assim materializado,   documentado   e  caracterizado   o  presente   estágio, 

segundo a legislação, não acarretará vínculo empregatício de qualquer 
natureza, entre o(a) Estagiário(a) e a Unidade Concedente, nos termos do 
que se dispõe o Art. 3º da Lei nº 11.788, exceto quando houver descumprimento 
dos requisitos contidos nos incisos do artigo supracitado, conforme disposto em 
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seu § 2º. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
O(A) Estagiário(a) ficará protegido através de seguro de vida e de acidentes 

pessoais, durante o período em que estiver realizando o estágio nas 
dependências  da Unidade  Concedente,  conforme  cronograma  de atividades  
anexado  a  este  termo,  que  tenha  como  causa  direta  as atividades de 
estágio, a ser providenciado pela Instituição de Ensino. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 
Constituem motivos para interrupção imediata da vigência do presente Termo de 

Compromisso: 
1º- O abandono do curso ou trancamento de matrícula por parte do Aluno. 

         2º- O não seguimento do convencionado neste Termo de Compromisso. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
As partes elegem o Foro da Comarca de xxxxxxxxxx para dirimir qualquer dúvida 

ou questão que se originar do presente Termo de Compromisso. 
E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições deste Termo de 

Compromisso, as partes assinam o presente em três vias de igual teor e forma, 
para que produza seus devidos fins e efeitos. 

 
Xxxxxxxxxx, xx de xxxxxxx de 20xx. 

 
 
 

Unidade  Concedente                        Estagiário                 Instituição de Ensino   
 
 
ANEXO H: FICHA DE SEGURO DO ALUNO 
 
 
NOME:   
  
e-mail  :    
 
MATRÍCULA:                                                  CURSO:_         _SEMESTRE:   
  
CPF:                                    C.I.: 
  
TELEFONE:     
  
NASCIMENTO:   _/   _/   
  
SEXO:   
  
ESTADO CIVIL:    
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FILIAÇÃO:    PAI:      
 
                      MÃE:    
 
EMPRESA:   
 
BENEFICIÁRIO   DO  SEGURO  EM  CASO  DE  ACIDENTE   NO  PERÍODO   DO 
 
ESTÁGIO: 
 
NOME:   
  
PARENTESCO:    
 
 
Xxxxxxxxxxxxx,           /             / 
 
                 
                                                                --------------------------------------------------------- 
                                                                        Assinatura do Aluno 
 
 
ANEXO I : FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS ORIENTAÇÕES 
 

NOME DA EMPRESA:  
ESTAGIÁRIO: ( 1 ):  
ESTAGIÁRIO  ( 2 ): 
 

DATA /      /2011 HORÁRIO  (   )ESTAGIÁRIO 1       
(   ) ESTAGIÁRIO 2 

 
ASSUNTOS TRATADOS:  
 
OBS: 
 

DATA
AA 

   /     /2011 HORÁRIO  (   )ESTAGIÁRIO 1        
(   ) ESTAGIÁRIO 2 

 
ASSUNTOS TRATADOS:  
 
OBS: 
 
 

DATA /    /2011 HORÁRIO  (   )ESTAGIÁRIO 1   
(   ) ESTAGIÁRIO 2 

 
ASSUNTOS TRATADOS:  
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OBS: 
 
Professor Orientador                     Estagiário1                         Estagiário2 
 
 
ANEXO I: FOLHA DE PRESENÇAS: 
 

NOME DA EMPRESA:  
ESTAGIÁRIO: ( 1 ):  
ESTAGIÁRIO  ( 2 ): 

 

       DATA HORÁRIO   (INÍCIO E FIM) VISTO DO ORIENTADOR DA 
EMPRESA 

   

ASSUNTOS  
TRATADOS: 

 

 

 

 

DATA TEMPO APROXIMADO DE 
VISITA 

VISTO DO ORIENTADOR DA 
EMPRESA 

   

ASSUNTOS  
TRATADOS: 

 

 

 

 

            DATA TEMPO APROXIMADO DE 
VISITA 

VISTO DO ORIENTADOR DA 
EMPRESA 

   

ASSUNTOS  
TRATADOS: 

 

 

 

 

      DATA TEMPO APROXIMADO DE 
VISITA 

VISTO DO ORIENTADOR DA 
EMPRESA 
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ASSUNTOS  
TRATADOS: 

 

 

 

 

 
OBS: ___________________________ 
 
 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da presente data. 

  
 
REGISTRE-SE, 
PUBLIQUE-SE. 

Erechim, 06 de novembro de 2015.              
 
 
 
 

Luiz Mario Silveira Spinelli 
Reitor da URI      


