
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ARTES E LETRAS 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 

NORMAS DE ESTÁGIO 
 
Através do processo n. 23081.016289/2017-88 do Departamento de Arquivo Geral e 
158/2017 do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, aprovado em 23/06/2017 pelo 
parecer 012/2017, a redação das normas de estágio do curso de Desenho Industrial 
passa ser a seguinte: 
 

DA IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA – DA DISCIPLINA COMPONENTE 
 
(DDI XXXX) Estágio Supervisionado – (2-14) - Disciplina obrigatória 
 
DOS REQUISITOS DE ACESSO 
 
- Ter cumprido com aproveitamento todas as disciplinas fixas anteriores da 

sequência aconselhada, bem como sete laboratórios profissionalizantes e três 
laboratórios orientados. Permite-se como exceção a concomitância com as disciplinas 
de TCC I e TCC II. 

 
- Ter cumprido com aproveitamento a carga horária relativa às disciplinas 

complementares de graduação (DCG). 
 
- Ter cumprido a carga horária relativa às atividades complementares de 

graduação (ACG). 
 
- O Estágio Supervisionado só poderá ser realizado anteriormente ao TCC I e 

TCC II com a concordância do professor orientador de estágio. 
 
DOS OBJETIVOS 
 
Proporcionar ao aluno, por meio da atuação no mercado de trabalho, o 

treinamento de caráter prático, o aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e 
de relacionamento humano, visando uma ação profissional competente e ética no campo 
do Desenho Industrial. 

 
DOS ASPECTOS LEGAIS 
 
O estágio supervisionado, objeto deste regulamento, é uma disciplina 

obrigatória do currículo do Curso de Desenho Industrial, da Universidade Federal de 
Santa Maria, conforme Resolução CNE/CES nº 05/2004, art. 7º. O estágio 
supervisionado realizar-se-á mediante a assinatura de acordos, convênios ou termos 
de compromisso com as empresas caracterizadas como campos de estágio, as quais 
deverão atender às condições legais mínimas exigidas para o seu desenvolvimento. 

 
DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 
 
Empresas públicas, de economia mista e privadas que, a julgamento da 

coordenação de estágio, ofereçam condições para a prática profissional no campo do 
Desenho Industrial. 

 
OBSERVAÇÕES 
 
- Fica a cargo do aluno a escolha do local da realização do estágio, podendo 

ser organizações públicas, privadas ou não governamentais (organizações 
concedentes) que satisfaçam aos objetivos do estágio. 

- O aluno poderá realizar estágio no seu local de trabalho, desde que 
desempenhe atividades relacionadas com sua área de formação. 

 

 
 



 
- Fica vetada a realização do Estágio Supervisionado em empresas em que o 

aluno seja proprietário de firma individual. 
 
- O Estágio Supervisionado não cria vínculo empregatício de qualquer natureza 

e o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a 
ser acordada, ressalvando o que dispuser a legislação previdenciária. 

 
DOS PROCEDIMENTOS 
 
- O aluno irá pesquisar e contatar com os locais que deseja fazer estágio. 
 
- O primeiro contato pessoalmente com o local de estágio é feito pelo aluno a 

partir da entrega do portfólio, currículo e cartas. 
 
- O aluno deverá comunicar ao seu professor orientador de estágio o perfil da 

empresa e área de atuação e apresentar um breve dossiê sobre a empresa, incluindo 
prospectos, folders, catálogos, site, etc. Somente com o consentimento do professor 
orientador o aluno iniciará então o estágio supervisionado. 

 
- É firmado, então, o Termo de Compromisso (Anexo 1) entre o local de estágio 

e a instituição. 
  
- Junto ao termo de compromisso será anexada a Carta de Apresentação do Curso 

(Anexo 2), que deverá ser entregue pelo aluno ao seu supervisor de estágio. 
 
DOS RECURSOS HUMANOS 
 
- No âmbito da universidade: pelo coordenador de estágio e pelos orientadores, 

que serão os professores do Departamento de Desenho Industrial com formação 
compatível com a área de pertinência do Curso, a juízo do Colegiado do Curso. 

 
- Extra-universidade: pelos supervisores, que serão os técnicos de nível 

superior e/ou seus assessores técnicos, pertencentes às empresas caracterizadas 
como campos de estágio. 

 
DOS RECURSOS MATERIAIS 
 
Os recursos materiais, equipamentos e instalações, necessários para o 

desenvolvimento das atividades de estágio, serão os disponíveis nas empresas 
caracterizadas como campos de estágio. 

 
DA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES 
 
As atividades curriculares de estágio, perfazendo um total de 300 (trezentas) 

horas, consubstanciadas numa programação de estágio, serão assim distribuídas: 
 
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES: 04 (quatro) horas 
 
Esta atividade, que compreende desde a seleção e fixação do campo de 

realização de estágio, a partir do interesse manifestado pelo aluno, até a 
orientação sobre as atividades a serem realizadas no estágio. Nesta etapa cabe ao 
professor orientador: 

 
- orientar o estagiário para o aproveitamento de todas as oportunidades que os 

campos de estágio lhe oferecem; 
 
- orientar o estagiário quanto à sua conduta durante o desenvolvimento das 

atividades do estágio; 

 

  Data: 
       _____/_____/_____                        _____________________________ 
                                                    Coordenador do Curso 
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- orientar o estagiário sobre a elaboração do Diário de Estágio e do 

Relatório de Estágio, a serem entregues no fim da disciplina (Anexo 3); 
 
- estabelecer cronograma para envio de relatórios parciais pelo aluno. Esses 

relatórios parciais podem ser cópias digitalizadas do Diário de Estágio, que deve 
ser preenchido diariamente pelo estagiário; 

 
- orientar o estagiário sobre os procedimentos de defesa do estágio. 
 
ATIVIDADES DE ESTÁGIO PROPRIAMENTE DITAS: 280 (duzentas e oitenta) horas 
 
O estagiário poderá optar por realizar estágio em um ou mais dos campos, na 

dependência da conveniência para a programação acadêmica e das disponibilidades de 
campos de estágio a cada semestre letivo. 

 
ELABORAÇÃO E DEFESA DE RELATÓRIO: 16 (dezesseis) horas 
 
- O Relatório de Estágio (vide orientações no Anexo 3), a ser elaborado com a 

supervisão do professor orientador de estágio, deverá registrar toda a experiência 
profissional desenvolvida pelo estagiário, fundamentada em pressupostos técnicos e 
científicos. As conclusões e sugestões apresentadas deverão refletir o conhecimento 
que o estagiário adquiriu durante o desenvolvimento do estágio. 

 
- Todas as páginas do relatório deverão ser assinadas pelo supervisor local, 

para corroborar as informações ali presentes. 
 
- No relatório deve constar o grau de atuação do estagiário na realização de 

cada atividade relatada, ou seja, se atuou como observador, como assistente ou como 
executor. 

 
- A defesa de estágio deverá ser feita para uma banca de três professores do 

quadro permanente da instituição ou substitutos, lotados no Departamento de Desenho 
Industrial. 

 
- O prazo de entrega e outras especificações referentes ao relatório serão 

estabelecidas no início de cada semestre letivo pelo coordenador de estágio em 
conjunto com os professores orientadores. 

 
DO REGIME ESCOLAR 
 
- As atividades de estágio poderão ser desenvolvidas tanto durante o semestre 

letivo regular como durante o denominado semestre letivo não regular (em caso de 
greve ou outro motivo de ordem legal). Neste caso, haverá, parcial ou totalmente, o 
aproveitamento do período correspondente aos meses de julho, dezembro, janeiro e 
fevereiro. 

 
- Somente será permitido o início das atividades de estágio, após os 

estagiários estarem com os correspondentes seguros contra acidentes pessoais em 
vigor. 

 
DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO 
 
- A coordenação do estágio ficará a cargo do Coordenador de Estágio, eleito 

dentre os orientadores, para um mandato de até dois anos, podendo ser reconduzido 
ao cargo. 
 



 
- A orientação das atividades de estágio será realizada por uma equipe de 

docentes, denominados orientadores, lotados no Departamento de Desenho Industrial. 
 
- A orientação do estagiário será realizada, suplementarmente, pelo pessoal 

técnico-científico e administrativo pertencente às instituições enquadradas nos 
campos de estágio, denominados supervisores. 

 
DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE ESTÁGIO 
 
- Coordenar todas as atividades inerentes ao desenvolvimento do estágio 

supervisionado. 
 
- Realizar reunião presencial com os alunos e orientadores para esclarecer 

todas as questões relativas ao estágio supervisionado. 
 
- Constituir, em comum acordo com os orientadores, as bancas examinadoras 

responsáveis pela avaliação dos relatórios e defesa de estágio. 
 
- Tratar com os orientadores a questão do registro de frequência e 

aproveitamento escolar dos estagiários nos prazos previstos. 
 
- Resolver, em primeira instância, as questões pertinentes ao desenvolvimento 

do estágio. 
 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS ORIENTADORES (DESENHO INDUSTRIAL) 
 
- Orientar o estagiário no desenvolvimento do plano de trabalho estabelecido. 
 
- Integrar as bancas examinadoras destinadas a avaliação dos relatórios e 

defesa de estágio. 
 
- Assessorar o estagiário na elaboração do relatório de estágio. 
 
- Fixar, em comum acordo com o coordenador de estágio, as datas limites para 

entrega dos relatórios e demais documentos. 
 
- Sempre que possível, visitar os campos de estágio visando orientar o 

estagiário e avaliar seu desempenho. 
 
- Auxiliar o coordenador de estágio mediante solicitação do mesmo.  
 
- Avaliar o aluno ao final do projeto conforme a presente norma (formulário 

próprio no Anexo 4). 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS SUPERVISORES (CAMPO DE ESTÁGIO) 
 
As atribuições dos supervisores serão estabelecidas de acordo com as 

necessidades e a infraestrutura de cada campo de estágio, pelo coordenador de 
estágio, respeitando a hierarquia funcional das instituições caracterizadas como 
campos de estágio. De maneira geral cabe ao supervisor: 

 
- orientar o aluno quanto aos procedimentos adotados na empresa e o uso das 

dependências da mesma; 
 
- orientar o aluno a respeito dos materiais e dos processos explorados pela 

empresa; 
 
- avaliar o comportamento do estagiário sob o ponto de vista ético, técnico e 

estético; 
 
- prestar informações a respeito desempenho do aluno ao orientador; 

  Data: 
       _____/_____/_____                        _____________________________ 
                                                    Coordenador do Curso 
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- avaliar o aluno ao final do projeto conforme a presente norma (formulário 

próprio no Anexo 5). 
 
DOS ENCARGOS DIDÁTICOS 
 
- Consignar-se-á ao professor orientador, para fins de projeção de encargos 

didáticos 1 (uma) hora-aula semanal por estagiário sob sua responsabilidade. 
 
- Ao coordenador de estágio será consignada uma carga horária semanal de 2 

(duas) horas, destinadas ao exercício de suas atividades que, no caso do 
coordenador de estágio ser o próprio coordenador do Curso, deverão ser acrescidas 
àquelas destinadas ao exercício deste último cargo. 

 
DOS DIREITOS DO ESTAGIÁRIO 
 
- Receber a orientação necessária para realizar as atividades de estágio. 
 
- Apresentar propostas ou sugestões que possam contribuir para o 

aprimoramento das atividades de estágio. 
 
- Estar segurado contra acidentes pessoais que possam ocorrer durante o 

cumprimento do estágio. 
 
- Estar isento de atividades que fujam do campo de atuação do estagiário, que 

impliquem em abuso de autoridade, ou em apenas no uso de mão-de-obra sem custos. No 
caso destas exigências não serem cumpridas cabe ao aluno, juntamente com o seu 
orientador, elaborar um novo plano de estágio em tempo hábil de efetivá-lo no 
corrente semestre. 

 
DOS DEVERES DO ESTAGIÁRIO 
 
- Tomar conhecimento e cumprir as presentes normas. 
 
- Estar sujeitos às normas das empresas e órgãos que regem o funcionamento 

dos respectivos campos de estágio. 
 
- Zelar pela manutenção das instalações, equipamentos e aparelhos utilizados 

durante o desenvolvimento do estágio. 
 
- Demonstrar interesse e boa vontade para o cumprimento do estágio.  
 
- Ter comportamento profissional e postura ética no andamento das atividades 

de estágio. 
- Respeitar a hierarquia funcional da Universidade e dos demais campos de 

estágio, obedecendo a ordens de serviço e exigência do local de atuação. 
 
- Respeitar os direitos de propriedade industrial da empresa, conforme Lei 

n.º 9.279 de 14 de abril de 1996. 
 
- Apresentar ao orientador a cada duas semanas, o diário de estágio para 

informá-lo sobre o andamento do trabalho. 
 
- Apresentar toda documentação técnica referente ao estágio conforme a 

presente norma, incluindo termo de compromisso (Anexo 1), diário e relatório de 
estágio (Anexo 3) e avaliações (orientador – Anexo 4 e supervisor – Anexo 5, e, sua 
própria avaliação em relação à empresa e à universidade – Anexo 6). 



 
DA AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO E DA DEFESA DO ESTÁGIO 
 
- Para o sistema de avaliação do estágio, será utilizado o sistema de notas. 
 
- Será realizada pelo orientador uma avaliação do estagiário em formulário 

próprio (conforme Anexo 4), com foco no processo de estágio, com vistas a avaliar a 
postura e desempenho do estagiário durante todo o período. 

 
- Será realizada pelo supervisor uma avaliação do estagiário em formulário 

próprio (conforme Anexo 5), a qual tem por finalidade verificar o desempenho 
profissional demonstrado durante o período, partindo das observações constatadas no 
exercício das atividades dentro da respectiva instituição. 

 
- Será realizada uma verificação de conhecimentos relativa à apresentação e 

defesa do relatório das atividades desenvolvidas durante o estágio por uma banca 
composta de três membros, onde serão considerados os seguintes aspectos, que 
comporão a nota do aluno, que deve ser igual ou superior a 7,0, considerando a 
média aritmética das três notas atribuídas pelos integrantes da banca. 

 
DO RELATÓRIO: 
 

Aspecto observado: Peso 
A qualidade de apresentação, considerando a clareza e a evidência das 
informações contidas no relatório 

1,5 

O grau de atuação do estagiário na realização das atividades de 
estágio, ou seja, se atuou como observador, como assistente ou como 
executor de projetos 

1,5 

A qualidade dos projetos de Desenho Industrial desenvolvidos durante 
o período do estágio 

2,0 

A relevância das atividades de estágio desenvolvidas para a formação 
do aluno. 

1,0 

As informações prestadas pelos supervisores e pelos orientadores 
sobre a atuação do aluno 

1,0 

 
DA DEFESA: 
 

Aspecto observado: Peso 
Os recursos visuais utilizados 0,5 
A objetividade e a clareza das informações sobre suas atividades de 
estágio e sobre o contexto da experiência 

0,5 

A linguagem utilizada pelo aluno no momento da apresentação 0,5 
A evidência e a comprovação dos relatos descritos com as atividades 
de estágio realizadas 

0,5 

 
Durante a banca o professor orientador preencherá a ata de avaliação de 

Estágio Supervisionado (Anexo 7). 
 
Não haverá realização de exames de recuperação para os estagiários que não 

lograrem aprovação na disciplina-estágio nos moldes acima descritos, devendo os 
mesmos, em tais circunstâncias, cursar novamente a disciplina nas mesmas condições 
anteriores. 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
As presentes normas serão dadas a conhecer aos alunos matriculados na 

disciplina-estágio, no semestre de realização da correspondente matrícula. 
 
As presentes normas poderão ser modificadas por iniciativa do Colegiado do 

Curso, obedecidos os trâmites legais vigentes. 
 

  Data: 
       _____/_____/_____                        _____________________________ 
                                                    Coordenador do Curso 
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Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos, em primeira 

instância, pelo coordenador de estágio e, após, ao Colegiado do Curso de Desenho 
Industrial. 

 
As presentes normas foram revistas e aprovadas pelo Colegiado do Curso de 

Desenho Industrial. 
 

ANEXO 1 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE ARTES E LETRAS 
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
 
 
Pelo presente instrumento, firmado nos termos da Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 
2008, o(a) aluno(a) _________________________________________, matriculado sob o n° 
__________, do Curso de Desenho Industrial, CPF n° _______________, RG n° 
_______________, residente a 
________________________________________________________________, na cidade de 
___________________ (____), CEP __________, telefone (____)_________, doravante 
denominado ESTAGIÁRIO; a Empresa, pessoa jurídica de direito ________________ inscrita 
sob o CNPJ n° ___________________, Inscrição Estadual nº: _____________, 
estabelecida em ________________________________________, na cidade de 
__________________ (_____), CEP _________, telefone (____)________, representada pelo 
seu _________________, Sr(a). ___________________________________, doravante 
denominada CONCEDENTE; e a Universidade Federal de Santa Maria, autarquia de ensino 
superior, inscrita sob o CNPJ n° 95.591.764/0001-05, estabelecida na Cidade 
Universitária “Prof. José Mariano da Rocha Filho”, Avenida Roraima, 1000, Bairro 
Camobi, Santa Maria (RS), CEP 97105-900, telefone (55) 3220-8000, representada pelo 
Coordenador do Curso de Desenho Industrial, Prof. ____________________________, de 
acordo com a Portaria nº. _______ de __/__/____, doravante denominada INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO, ajustam o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Este instrumento tem por objetivo estabelecer as condições para 
a realização de Estágio e particularizar a relação jurídica especial existente 
entre o ESTAGIÁRIO, a CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O Estágio Obrigatório, definido no Projeto Pedagógico do Curso, 
nos termos da Lei n° 11.788/08 e da Lei n° 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), entendido como ato educativo supervisionado, visa a complementação do 
ensino e da aprendizagem proporcionando preparação para o trabalho profissional do 
ESTAGIÁRIO, possibilitando-lhe aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 
relacionamento humano, bem como condições de vivenciar e adquirir experiência 
prática em situações reais de trabalho em sua área de atuação. 
 



 
CLÁUSULA TERCEIRA – O estágio terá início em ___/____/20__ e terá seu término em 
____/___/20__, com uma atividade de _____ (___________) horas diárias (no máximo 6 
horas diárias), totalizando _____ (___________) horas semanais, sendo compatível 
com as atividades escolares e de acordo com o art. 10° da Lei n° 11.788/08. 
 
§ 1° – O Diário, o Relatório e as Avaliações de Estágio, assim como o Termo de 
Compromisso de Estágio, são documentos comprobatórios, integrantes e indissociáveis 
desta disciplina. 
§ 2° – As atividades principais poderão ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou 
substituídas, de acordo com a progressividade do Estágio e do Currículo, desde que 
de comum acordo entre os partícipes. 
§ 3° – Aplica-se ao ESTAGIÁRIO a legislação relacionada à saúde e segurança no 
trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da CONCEDENTE. 
 
CLÁUSULA QUARTA – O ESTAGIÁRIO desenvolverá suas atividades obrigando-se a: 
a) cumprir com empenho e interesse a programação estabelecida no Plano de 
Atividades; 
b) cumprir as condições fixadas para o Estágio observando as normas de trabalho 
vigentes na CONCEDENTE, preservando o sigilo e a confidencialidade sobre as 
informações que tenha acesso; 
c) observar a jornada e o horário ajustados para o Estágio; 
d) apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, 
sempre que solicitado pela CONCEDENTE; 
e) manter rigorosamente atualizados seus dados cadastrais e escolares, junto à 
CONCEDENTE; 
f) informar de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como: 
trancamento de matrícula, abandono, conclusão de Curso ou transferência de 
Instituição de Ensino; 
g) responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservância das 
normas internas da CONCEDENTE, ou provocados por negligência ou imprudência. 
 
CLÁUSULA QUINTA – Cabe à CONCEDENTE: 
a) celebrar o Termo de Compromisso de Estágio com o ESTAGIÁRIO e a INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO, zelando pelo seu fiel cumprimento; 
b) conceder o Estágio e proporcionar ao ESTAGIÁRIO condições propícias para o 
exercício das atividades práticas compatíveis com o seu Plano de Atividades; 
c) designar como Supervisor Local o(a) funcionário(a) ________________________, 
(com formação e/ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no 
Curso do ESTAGIÁRIO), de seu quadro de pessoal permanente, para orientá-lo e 
acompanhá-lo nas atividades do Estágio; 
d) solicitar ao ESTAGIÁRIO, a qualquer tempo, documentos comprobatórios da 
regularidade da situação escolar, uma vez que trancamento de matrícula, abandono, 
conclusão de Curso ou transferência de Instituição de Ensino constituem motivos de 
imediata rescisão; 
e) revisar, avaliar e rubricar todas as páginas do relatório de estágio a fim de 
confirmar a correção das informações prestadas pelo ESTAGIÁRIO; 
f) entregar confidencialmente ao Professor Orientador, por ocasião do término do 
estágio, a avaliação de desempenho do ESTAGIÁRIO; 
g) manter em arquivo e à disposição da fiscalização os documentos que comprovem a 
relação de Estágio; 
h) permitir o início das atividades de Estágio somente após o recebimento deste 
instrumento assinado pelos partícipes. 
 
CLÁUSULA SEXTA – Cabe à INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 
a) avaliar a parte concedente do Estágio e sua adequação à formação cultural e 
profissional do aluno; 
b) indicar como Professor Orientador, o Prof. __________________________, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do ESTAGIÁRIO; 
c) comunicar ao CONCEDENTE, no início do período letivo, datas e prazos referentes 
ao estágio; 

 

  Data: 
       _____/_____/_____                        _____________________________ 
                                                    Coordenador do Curso 
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d) zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso de Estágio, reorientando o 
ESTAGIÁRIO para outro local em caso de descumprimento de suas normas; 
e) avaliar a realização do Estágio do aluno por meio de Instrumentos de Avaliação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Na vigência do presente Termo, o ESTAGIÁRIO estará incluído na 
cobertura do seguro contra acidentes pessoais, contratado pela UFSM. 
 
CLÁUSULA OITAVA – O término do Estágio ocorrerá nos seguintes casos: 
a) automaticamente, ao término do período previsto para sua realização; 
b) desistência do Estágio ou rescisão do Termo de Compromisso de Estágio, por 
decisão voluntária de qualquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito com 
antecedência de 05 (cinco) dias; 
c) pelo trancamento da matrícula, abandono, desligamento ou conclusão do Curso na 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO; 
d) pelo descumprimento das condições do presente Termo de Compromisso de Estágio. 
 
CLÁUSULA NONA – O Estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, desde 
que observados as disposições da Lei n° 11.788/08 e do presente Termo de 
Compromisso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – A rescisão do presente Termo de Compromisso de Estágio poderá ser 
feita a qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicação por escrito, feita 
com cinco dias de antecedência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Santa Maria 
(RS), com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas ou controvérsias em decorrência do presente Termo de Compromisso 
de Estágio que não puderem ser decididas diretamente pelos partícipes. 
 
E assim, justos e acordados, assinam este instrumento em três vias de igual teor e 
forma. 
 

Santa Maria, ____ de ___________ de 20___. 
 
 

_________________________________________  
Aluno (Estagiário) 

 
 

_________________________________________ 
Professor Orientador do Estágio 

 
 

________________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 

Cargo na Empresa e CPF 

	
 



 
ANEXO 2 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ARTES E LETRAS 

CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 
 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DE ESTÁGIO 

 
Informamos que o(a) aluno(a) está regularmente matriculado(a) no Curso de Desenho 
Industrial da Universidade Federal de Santa Maria, e que encontra-se nesta data 
apto(a) para o encaminhamento da realização de Estágio Supervisionado junto à sua 
organização. 
 
Breve apresentação do Curso de Desenho Industrial da UFSM: 
O Curso forma profissionais de nível superior com domínio e capacidade para 
desenvolver projetos de Desenho Industrial podendo atuar como planejadores, 
executores e administradores do projeto, atentos ao caráter estético, cultural, 
ecológico, com consciência individual, social e pública, exercendo suas atividades 
na sociedade com responsabilidade civil e ética.  
 
A estrutura do Curso: 
O currículo está organizado em 10 semestres, com carga-horária total de 3.600 
horas, sendo 2.880 horas de disciplinas obrigatórias (incluindo o Estágio 
Supervisionado), 360 horas de disciplinas complementares de graduação e 360 horas 
de atividades complementares de graduação. 
 
Está previsto no currículo a realização de Estágio Supervisionado no 9º semestre do 
Curso, com 300 horas. Este estágio corresponde à disciplina ART1062 – Estágio 
Supervisionado. 
 
A visão de estágio para o Curso: 
 
Considera-se estágio supervisionado, as atividades que proporcionam ao estudante 
por meio da atuação no mercado de trabalho, o treinamento de caráter prático, o 
aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano, visando 
uma ação profissional competente e ética no campo do Desenho Industrial – Projeto 
de Produto. 
 
Agradecemos o apoio e a colaboração no processo de aprendizagem de nossos discentes 
e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
Contato: Prof. FULANO DE TAL – professor(a) do Departamento de Desenho Industrial 
da UFSM. 
Fone: (55) 3220 XXXX. 
e-mail: XXXX 
Pessoalmente: Campus da UFSM em Santa Maria: Av. Roraima nº 1000 – Cidade 
Universitária – Prédio 40, sala XXX – Bairro Camobi – Santa Maria - RS – CEP: 
97105-900. 
 
 
Atenciosamente, 
 
______________________________________ 
Prof. Fulano de Tal 
 
Santa Maria, ____ de ______________ de _______. 

 

  Data: 
       _____/_____/_____                        _____________________________ 
                                                    Coordenador do Curso 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ARTES E LETRAS 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 
NORMAS DE ESTÁGIO (continuação) 

 
 

ANEXO 3 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE ARTES E LETRAS 
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 

 
 
DIÁRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
Durante todo o período do estágio o aluno deverá preencher regularmente o seu 

diário, onde deverá anotar todas as informações relevantes sobre as atividades 
desenvolvidas, tais como: datas, equipe e grau de participação no projeto, escopo, 
pesquisas, normas, esquemas, análises, geração de alternativas, fotos, impressos 
utilizados e demais dados necessários para a posterior elaboração do relatório 
final de estágio. É muito importante verificar e registrar sempre tudo o que for 
ocorrendo para não esquecer detalhes que podem ser importantes. 

 
Os relatórios parciais, que deverão ser enviados a cada duas semanas ao 

professor orientador, poderão ser cópia digitalizada deste diário. 
 
Ao final da disciplina de estágio supervisionado o aluno deverá entregar o 

diário juntamente com o relatório de estágio e as avaliações. 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 
O relatório pode ser considerado uma narrativa do que aconteceu durante o 

estágio supervisionado. Deverá ser elaborado como síntese e interpretação teórica 
da prática realizada. As conclusões e sugestões apresentadas no relatório deverão 
refletir o conhecimento que o estagiário adquiriu durante o desenvolvimento do 
estágio, associado aos conhecimentos adquiridos ao longo do Curso. Deverá ser um 
texto revelador da capacidade do aluno e não mera listagem de tópicos. Neste 
relatório deverão constar os trabalhos desenvolvidos durante o estágio (desenhos, 
registro fotográfico, modelos tridimensionais, virtuais, leiautes, etc.).  

 
O relatório deverá conter obrigatoriamente:  
 

IDENTIFICAÇÃO 
a. Nome do Aluno: 
b. Professor Orientador:  
c. Nome da Empresa: 
d. Endereço: 
e. Tipo: (Pública ou Privada) 
f. Área de Atuação da Empresa: 
g. Responsável pelo Estagiário na Empresa: 
h. Data de início 
i. Data de término: 
j. Carga horária diária 
k. Duração em horas: 

 
 



 
INTRODUÇÃO 

 
A introdução é importante para orientar aquele que vai ler o relatório. Deve 

conter informações de quem fez o relatório, o que contém, como e por que foi feito 
o estágio. Deve conter uma apresentação da empresa: histórico da organização e 
caracterização do segmento de mercado; caracterização de produtos e serviços; 
infraestrutura física disponibilizada; o local, na estrutura organizacional da 
empresa (diretoria, departamento, etc.) onde foi realizado o estágio. E também o 
método de projeto da empresa, que pode ser detalhado por fluxograma. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
O relato das atividades desenvolvidas constitui o item principal do relatório, 

as quais deverão ser detalhadamente descritas, enriquecidas com informações 
técnicas, procurando responder o que foi feito e por que foi feito (o produto, o 
público alvo, a praça de mercado), como foi feito (os materiais do produto, os 
processos de fabricação, logística de distribuição, etc.), qual sua efetiva 
participação, qual a aprendizagem com essa atividade. 

 
Deve ser apresentada cada ação (projeto, peça gráfica, mídia gerada, etc.) na 

qual houve a participação do estagiário, contendo o máximo possível de informações 
(requisitos de projeto, briefing, público-alvo, etc.) autorizadas para publicação 
no relatório pela Concedente, bem como devem ser citados ferramentas, equipamentos, 
acessórios, dispositivos, programas e softwares utilizados para a realização da 
atividade. 

 
Não insira nada gratuitamente, porém não deixe de inserir referências que 

serviram para o desenvolvimento de cada uma das atividades (leis, códigos, manuais, 
etc.). Desenhos, fichas, tabelas, catálogos de equipamentos e fotografias podem ser 
anexadas ao relatório, devidamente referenciadas no texto. 

 
Lembre-se que esse relato será a base da avaliação de seu desempenho no 

estágio curricular obrigatório supervisionado. 
 
Ressalta-se que a redação nem é científica, nem é coloquial: é redação 

técnico-profissional, demonstrando sua vivência profissional. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Trata-se da análise crítica do estágio em termos de contribuição para a 

formação profissional do estagiário. Devem aparecer as críticas, positivas ou 
negativas, devendo ser sempre construtivas. 

 
Aqui a reflexão é sobre o estágio no todo. É a oportunidade que o estagiário 

tem de dar sua opinião sobre a validade do estágio supervisionado, a importância do 
mesmo para sua vida profissional. 

 
Algumas questões são sugeridas para guiar esta reflexão: 
a) A situação para a realização do estágio foi satisfatória? Em que e como? 
b) Quais foram os principais pontos positivos e os negativos do estágio? 
c) As abordagens conceituais, os métodos e as técnicas utilizadas no 

estágio foram coerentes com o que foi estudado no Curso? Quais as convergências? 
Quais as divergências? 

d) Como e em que esse estágio contribuiu para sua formação? 
e) Quais os conhecimentos teóricos e teórico-práticos adquiridos no Curso 

que foram diretamente utilizados? 
f) Que conhecimentos presumidamente de Desenho Industrial foram necessários 

e não foram estudados no Curso? 
 

  Data: 
       _____/_____/_____                        _____________________________ 
                                                    Coordenador do Curso 

 
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ARTES E LETRAS 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 
NORMAS DE ESTÁGIO (continuação) 

 
 
REFERÊNCIAS 

 
Relação dos autores e obras consultadas por ocasião no decorrer das 

atividades desenvolvidas, e na redação do relatório. 
 
APÊNDICES 

 
Conjunto de material ilustrativo ou complementar ao texto, produzido pelo 

aluno, tais como gráficos, tabelas, diagramas, fluxogramas, fotografias, símbolos, 
descrição de equipamentos, modelos de formulários e questionários, plantas ou 
qualquer outro material produzido. 

 
O material ilustrativo deve aparecer somente quando necessário à compreensão 

e esclarecimento do texto, sem qualquer finalidade decorativa ou de propaganda. Se 
for em número reduzido e indispensável ao entendimento do texto, pode ser usado 
junto à parte a que se refere. Quando em maior quantidade, para não sobrecarregar o 
texto, é colocado como apêndice. 

 
Os elementos que formarão o apêndice não podem deixar de ser referenciados no 

texto do relatório. Exemplo: Ver apêndice I, Fig. 1. 
 
OBSERVAÇÕES DIVERSAS 
 

O relatório de estágio deve ser elaborado com o assessoramento do professor 
orientador de estágio. 

 
Todas as páginas do relatório deverão ser assinadas pelo supervisor local, 

para corroborar as informações ali presentes. 
 
No relatório deve constar o grau de atuação do estagiário na realização de 

cada atividade relatada, ou seja, se atuou como observador, como assistente ou como 
executor. 

 
O relatório deverá ser entregue encadernado em espiral, formato A4, de acordo 

com as normas da ABNT. No entanto, o aluno pode conferir identidade visual própria 
ao relatório. 

 
Deve-se respeitar rigorosamente as normas gramaticais e sintáticas. A 

linguagem deve ser clara, precisa, desde a introdução até o final do relatório. 
 
Deve-se escrever de maneira concisa, evitando-se adjetivação exagerada, 

períodos extensos e emaranhados, e palavras supérfluas. 
 
Deve-se utilizar somente o jargão técnico de uso universal, evitando-se as 

gírias. 
 

 
O texto deverá ser escrito de modo apurado, isto é,  
“gramaticalmente correto, fraseologicamente claro,  

terminologicamente preciso e estilisticamente agradável”  
(AZEVEDO apud SILVA, 2001). 

 
SILVA, E. L. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação/Edna Lúcia da 
Silva, Estera Muszkat Menezes. – 3. ed. rev. atual. – Florianópolis: Laboratório de 
Ensino a Distância da UFSC, 2001. 121p. 



 
AVALIAÇÕES 
 

Junto com o diário e o relatório de estágio, o aluno deve entregar: 
 
- a avaliação do orientador (Anexo 4) em envelope lacrado;  
- a avaliação do seu supervisor (Anexo 5); 
- a sua própria avaliação em relação à empresa e à Universidade (Anexo 6). 
 

DEFESA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 
A defesa de estágio deverá ser feita para uma banca de três professores do 

Curso, a qual será definida pelo coordenador de estágio em conjunto com os 
professores orientadores. 

 
Serão reservados 30 minutos para cada defesa, sendo 10 minutos para a 

apresentação do estagiário, 10 minutos para arguição por parte da banca e os outros 
10 para as considerações finais.  

 
É importante lembrar que serão avaliados, sobretudo a objetividade e a 

clareza das informações sobre suas atividades de estágio e sobre o contexto da 
experiência, e, a evidência e a comprovação dos relatos descritos com as atividades 
de estágio realizadas. 

 
ANEXO 4 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ARTES E LETRAS 

CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 
 

AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR – UFSM 
 
Nome do aluno: 
...................................................................................
................................................................ 
Período de estágio: ......../......../............ a ......../......../............ 
Total de horas: .................................................  
Orientador: 
...................................................................................
........................................................................ 
Empresa: 
...................................................................................
.............................................................................. 
 
No quadro abaixo, avalie o estagiário segundo o seguinte critério: 
 
1 – Ótimo 
2 – Bom  
3 – Regular  
4 – Ruim 
 

 1 2 3 4 Não se 
aplica 

Assiduidade e pontualidade: freqüência e cumprimento das atividades de estágio       
Desempenho: qualidade do trabalho tendo em vista o que seria desejável      
Dedicação ao trabalho: esforço na execução das atividades de estágio      
Conhecimentos: domínio demonstrado no desenvolvimento das atividades      
Interesse e iniciativa: disposição demonstrada para aprender       
Cooperação: disposição de cooperar com os colegas      
Criatividade: capacidade de sugerir, projetar ou executar modificações ou 
inovações 

     

Disciplina e ética profissional: observância das normas e regulamentos internos      
 

  Data: 
       _____/_____/_____                        _____________________________ 
                                                    Coordenador do Curso 

 
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ARTES E LETRAS 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 
NORMAS DE ESTÁGIO (continuação) 

 
 
Facilidade de expressão escrita      
Facilidade de expressão oral      
Domínio de linguagem técnica      
 
 
Seguindo os mesmos critérios, compare o candidato com outros estagiários que V. Sª. 
conheceu nos últimos ano: 
 

 1 2 3 4 Não se 
aplica 

Alunos da UFSM      

 
Houve algum elemento dificultador na supervisão estagiário? Justifique sua 
resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
O estagiário pode melhorar nos seguintes aspectos: 
 
 
 
 
 
 
 
Faça outros comentários ou sugestões que julgar necessário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................... 
Data e local 
 
 
................................................................................... 
Prof. Orientador 
 

 



 
ANEXO 5 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ARTES E LETRAS 

CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 
 

AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR – UFSM 
 

AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR – EMPRESA 
 
Nome do aluno: 
...................................................................................
................................................................ 
Empresa: 
...................................................................................
......................................................................... 
Endereço: 
...................................................................................
....................................................................... 
Período de estágio: ......../......../............ a ......../......../............ 
Total de horas: .................................................  
Supervisor: 
...................................................................................
........................................................................ 
Setor: 
...................................................................................
.............................................................................. 
 
No quadro abaixo, avalie o estagiário segundo o seguinte critério: 
 
1 – Ótimo 
2 – Bom  
3 – Regular  
4 – Ruim 
 

 1 2 3 4 Não se 
aplica 

Assiduidade e pontualidade: freqüência e cumprimento do horário de estágio       
Desempenho: qualidade do trabalho tendo em vista o que seria desejável      
Dedicação ao trabalho: esforço na execução das atividades de estágio      
Conhecimentos: domínio demonstrado no desenvolvimento das atividades      
Interesse e iniciativa: disposição demonstrada para aprender       
Cooperação: disposição de cooperar com os colegas      
Criatividade: capacidade de sugerir, projetar ou executar modificações ou 
inovações 

     

Disciplina e ética profissional: observância das normas e regulamentos internos      
Facilidade de expressão escrita      
Facilidade de expressão oral      
Domínio de linguagem técnica      

 
Seguindo os mesmos critérios, compare o candidato com outros estagiários que V. Sª. 
conheceu nos últimos ano: 
 

 1 2 3 4 Não se 
aplica 

Alunos da UFSM      
Alunos de outras instituições      

 

  Data: 
       _____/_____/_____                        _____________________________ 
                                                    Coordenador do Curso 

 
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ARTES E LETRAS 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 
NORMAS DE ESTÁGIO (continuação) 

 
 
 
A instituição/empresa gostaria de continuar a receber os acadêmicos da UFSM para 
realização de estágio? Justifique sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
O estagiário pode melhorar nos seguintes aspectos: 
 
 
 
 
 
 
 
Faça outros comentários ou sugestões que julgar necessário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................... 
Data e local 
 
 
................................................................................... 
Supervisor local da Empresa 
 
 
................................................................................... 
Visto da Direção da Empresa 
 

 
ANEXO 6 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE ARTES E LETRAS 
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 

 
 



 
AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

 
Nome: 
...................................................................................
........................................................................... 
Matrícula: ................................  
Prof. Orientador: 
...................................................................................
............................................................. 
Empresa: 
...................................................................................
....................................................................... 
Supervisor de Estágio: 
...................................................................................
..................................................... 
 
 

AVALIAÇÃO DA EMPRESA PELO ESTAGIÁRIO 
 
No quadro a seguir, avalie o desenvolvimento do estágio: 
 
 

Sim Não 
Em 

partes 
A supervisão recebida na empresa foi adequada e suficiente para 
a execução do estágio? 

   

Justifique: 
 
 
 
 
 

Sim Não 
Em 

partes 
As condições oferecidas pela empresa foram apropriadas para a 
realização do estágio? 

   

Justifique: 
 
 
 
 
 

Sim Não 
Em 

partes 
O estágio propiciou aquisição de novas técnicas e conhecimentos 
profissionais? 

   

Justifique: 
 
 
 
 
 

Sim Não 
Em 

partes 
As atividades desenvolvidas estão relacionadas à sua área de 
formação profissional? 

   

 
Justifique: 
 

 

  Data: 
       _____/_____/_____                        _____________________________ 
                                                    Coordenador do Curso 

 
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ARTES E LETRAS 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 
NORMAS DE ESTÁGIO (continuação) 

 
 
 
 

Ótimo Bom 
Regul
ar Ruim 

Qual o conceito geral que você dá ao estágio realizado:      
 
 

AVALIAÇÃO DA UFSM PELO ESTAGIÁRIO 
 
 Sim Não 

Em 
partes 

As atividades desenvolvidas estavam de acordo com a formação 
acadêmica oferecida? 

   

Justifique: 
 
 
 
 
 Sim Não 

Em 
partes 

A orientação recebida foi adequada e suficiente para a 
execução do estágio? 

   

Justifique: 
 
 
 
 
 Sim Não Em 

partes 
O apoio do Curso foi adequado e suficiente para a execução do 
estágio? 

   

Justifique: 
 
 
 
 
 Sim Não Em 

partes 
O estágio ajudou a confirmar ou repensar a escolha 
profissional? 

   

Justifique: 
 
 
 
 
 Sim Não Em 

partes 
O estágio permitiu constatar a necessidade de que as 
disciplinas/conteúdos estudados precisam ser ampliados?  

   

Quais? 
 
 
 
Faça outros comentários ou sugestões que julgar necessário. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................... 
Data e local 
 
 
................................................................................... 
Estagiário 
 
 

ANEXO 7 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE ARTES E LETRAS 
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 

 
ATA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
 
Ao(s) ........................dia(s) do mês de ............................ de 

20......, às .......... horas, na sala ........... do Centro de Artes e Letras da 
UFSM, realizou-se a avaliação do Estágio Supervisionado do(a) 
acadêmico(a).......................................................................
.......................... do Curso de Desenho Industrial, da Universidade Federal 
de Santa Maria, visando a aprovação na disciplina ESTÁGIO SUPERVISIONADO (XXXX). 

A Comissão Examinadora esteve constituída pelos professores 
.............................................................................. – 
orientador(a), .................................................................... 
e ....................................................................... 

Tendo o(a) acadêmico(a) cumprido as 300 horas de estágio, apresentado seu 
trabalho, e, entregue toda a documentação solicitada – (   ) relatório (devidamente 
revisado pelo supervisor), (   ) diário, (   ) avaliação do supervisor), (   ) 
avaliação do orientador, e, (   ) sua própria avaliação –, este foi considerado 
.................................. na disciplina, obtendo a nota.............  

 
 Nota 
Orientador  
Primeiro avaliador  
Segundo avaliador  
Média  

 
E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos membros da 

Comissão: 
 
________________________________________R 
Orientador  
 

  Data: 
       _____/_____/_____                        _____________________________ 
                                                    Coordenador do Curso 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
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PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 
NORMAS DE ESTÁGIO (continuação) 

 
 

________________________________________R 
Primeiro Avaliador 

 
________________________________________R 
Segundo Avaliador 
 
Santa Maria,               de                       de 20     . 

 
 
Ciente,____________________________________________ 
Coordenador de Estágio Supervisionado – Código da disciplina 
 

 
PLANILHA PARA AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
 
Avaliador: ________________________________________________________________ 
 
 
RELATÓRIO: 
Aspecto observado: Peso NOTA 
A qualidade de apresentação, considerando a clareza e a 
evidência das informações contidas no relatório. 

1,5  

O grau de atuação do estagiário na realização das 
atividades de estágio, ou seja, se atuou como observador, 
como assistente ou como executor de projetos. 

1,5  

A qualidade dos projetos de Desenho Industrial 
desenvolvidos durante o período do estágio. 

2,0  

A relevância das atividades de estágio desenvolvidas para 
a formação do aluno. 

1,0  

As informações prestadas pelos supervisores e pelos 
orientadores sobre a atuação do aluno. 

1,0  

SUBTOTAL 1   
 
DEFESA: 
Aspecto observado: Peso NOTA 
Os recursos visuais utilizados. 0,5  
A objetividade e a clareza das informações sobre suas 
atividades de estágio e sobre o contexto da experiência. 

0,5  

A linguagem utilizada pelo aluno no momento da 
apresentação. 

0,5  

A evidência e a comprovação dos relatos descritos com as 
atividades de estágio realizadas. 

0,5  

SUBTOTAL 2   
 
NOTA = SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 =  

 
 



 

  Data: 
       _____/_____/_____                        _____________________________ 
                                                    Coordenador do Curso 

 


