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Res.001/2013 – CONCEAVI. 

 

RESOLUÇÃO Nº 001/2013 - CONCEAVI 

 

 

 

 

 

 

O presidente do CONCEAVI do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí - 

CEAVI da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições, e 

 

CONSIDERANDO: 

 

O projeto apresentado pela Coordenação de Estágio do CEAVI e aprovado pelo 

Comitê de Avaliação do Estágio Curricular, formado por professores dos Cursos do CEAVI, 

 

RESOLVE “ad referendum”: 

 

APROVAR o presente regulamento que orientará o estágio curricular de todos os 

Cursos oferecidos pelo CEAVI, de acordo com as disposições das Resoluções n.052/2008 – 

CONSUNI e n.029/2010 – CONSUNI. 

 

CAPÍTULO I 

CONCEPÇÃO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º - O CEAVI, no seu todo e na especificidade de seus Cursos, considera o estágio 

curricular como processo interdisciplinar e avaliativo, articulador da indissociabilidade 

teoria/prática e ensino/pesquisa/extensão que objetiva proporcionar ao acadêmico estagiário 

espaços para criação de alternativas que possibilitem a formação profissional. 

 

CAPÍTULO II 

DOS TIPOS DE ESTÁGIO 

 

Art. 2º - O estágio curricular no CEAVI compreende: 

  

 

Dispõe sobre o Regulamento Geral do Estágio 

Curricular Obrigatório e Não Obrigatório do Centro 

de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí - CEAVI 

da Universidade do Estado de Santa – UDESC.  
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I – Estágio Curricular Obrigatório: é aquele contemplado na matriz curricular de cada Curso, 

sendo realizado em áreas de interesse do CEAVI conforme Anexo I. Sua duração está 

estipulada no projeto pedagógico de cada Curso (PPC); 

II – Estágio Curricular Não Obrigatório: é aquele realizado em áreas de interesse do 

acadêmico desde que tenha correlação com seu Curso de graduação e que dará direito ao 

comprovante de horas de estágio desde que atendidos os trâmites desta resolução. 

Parágrafo Único - O Estágio Não Obrigatório poderá ser validado como atividade 

complementar, conforme especificado em resolução própria da UDESC. 

 

Art. 3º - Para ser considerado estágio curricular obrigatório, nos moldes preconizados pelo 

CEAVI, este deve cumprir simultaneamente os seguintes pressupostos: 

I – Constituir um processo educativo, de aprendizagem e de formação profissional; 

II – Ser realizado em área do Curso de graduação conforme Anexo I e matriculado no prazo 

de matrícula, especificado no calendário acadêmico da UDESC; 

III – Ser proposto por meio do termo de compromisso conforme Anexo II e plano de 

atividades conforme Anexo III previamente aprovados pela coordenação de estágio do Curso; 

IV – Contemplar supervisão por profissional com formação ou experiência profissional na 

área de conhecimento desenvolvida no curso do estágio; 

V – Receber avaliação pelo supervisor concedente e pelo professor orientador. 

 

Art. 4º - O estágio curricular obrigatório deverá ser integralizado em um só local conforme 

explicitado nos projetos pedagógicos de cada Curso. 

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO  

 

Art. 5º - O CEAVI considera como parte concedente de estágio curricular pessoas jurídicas de 

direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 

profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos 

de fiscalização profissional desenvolvendo atividades relacionadas às áreas específicas de 

cada Curso. 
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Art. 6º - O coordenador de estágio do CEAVI será um docente efetivo do Centro, escolhido 

pela Direção Geral do Centro, responsável pela administração e supervisão geral do estágio 

em nível de Centro, tendo as seguintes atribuições: 

I – Promover o CEAVI no meio empresarial visando a interlocução teoria/prática; 

II – Cumprir e fazer cumprir o regulamento de estágio do CEAVI; 

III – Divulgar as vagas das unidades concedentes; 

IV – Manter cadastro do número de vagas, empresas e acadêmicos com necessidades de 

estágio; 

V – Promover palestras com as unidades concedentes; 

VI – Fornecer formulários, leis e normas a todos os interessados; 

VII – Emitir carta de apresentação de estágio, para ser entregue à unidade concedente; 

VIII – Reunir-se com representantes das unidades concedentes para tratar de assuntos 

relacionados aos estágios; 

IX – Conferir o termo de compromisso de estágio para as devidas assinaturas; 

X – Manter bom relacionamento e comunicação entre as partes envolvidas no estágio; 

XI – Acompanhar o processo avaliativo do estágio; 

XII – Presidir o comitê de avaliação do estágio curricular. 

Parágrafo Único - A coordenação de estágio deverá articular-se obrigatoriamente com as 

áreas de ensino, pesquisa e extensão do CEAVI. 

 

Art. 7º - O coordenador de estágio de cada Curso será um docente efetivo do CEAVI, 

escolhido no departamento, responsável pela coordenação, administração e funcionamento 

dos estágios do Curso tendo as seguintes atribuições: 

I – Nomear professor orientador de acordo com as áreas de estágio e formação dos 

professores de cada Curso junto dos chefes de departamento; 

II – Acompanhar o andamento dos estágios no departamento; 

III – Dar assessoria técnica à coordenação de estágio do CEAVI no que se refere a assuntos 

referentes ao Curso em questão; 

IV – Preencher o diário de classe da disciplina de estágio de seu Curso; 

V – Fazer parte do comitê de avaliação do estágio curricular do Centro. 

 

Art. 8º - O orientador de estágio será um docente efetivo do CEAVI, responsável pelo 

planejamento, orientação, acompanhamento e avaliação do estágio e do estagiário, tendo as 

seguintes atribuições: 

I – Dispor de tempo para atendimento à cada orientando durante a vigência do estágio; 
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II – Conhecer a área de atuação de estágio pelo acadêmico; 

III – Orientar o acadêmico para início do estágio, fazendo conhecer suas normas, 

documentação necessária e prazos; 

IV – Analisar o plano de estágio apresentado pelo estudante, avaliando sua exequibilidade e 

áreas de estágio; 

V – Orientar o estagiário ao longo do estágio e sugerir, se necessário, a aplicação de novos 

métodos e técnicas para a execução das atividades, bem como auxiliar na confecção do 

relatório de acordo com as normas vigentes de apresentação do mesmo; 

VI – Elaborar e assinar o parecer como professor orientador no relatório mensal das 

atividades realizadas; 

VII – Exigir do acadêmico a entrega mensal do relatório das atividades desenvolvidas 

acompanhado do controle de frequência; 

VIII– Conferir as correções sugeridas no relatório mensal e/ou final de estágio. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

Art. 9º – São obrigações do CEAVI em relação aos estágios de seus acadêmicos: 

I – Celebrar termo de compromisso e plano de atividades com o acadêmico e com a parte 

concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, 

à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; 

II – Quando estágio curricular obrigatório, contratar e pagar a apólice de seguros contra 

acidentes pessoais, na qual o estagiário deverá estar coberto durante a vigência do Termo de 

Compromisso do estágio, exceto em casos previstos na legislação da UDESC; 

III – Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 

cultural e profissional do acadêmico; 

IV – Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável 

pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

V – Exigir do acadêmico relatório mensal das atividades realizadas no local de estágio; 

VI – Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 

acadêmicos; 

VII – Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 

realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

 

Art. 10º – São obrigações da unidade concedente: 
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I – Celebrar termo de compromisso de estágio e plano de atividades do estágio com a 

instituição de ensino e o estagiário, zelando por seu cumprimento; 

II – Indicar funcionário de seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional 

na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário para supervisionar e orientar o 

estagiário; 

III – Fixar as escalas de atividades em consonância com o plano de atividades; 

IV – Manter controle de frequência do estagiário; 

V – Quando estágio curricular não obrigatório, contratar e pagar a apólice de seguros contra 

acidentes pessoais, na qual o estagiário deverá estar coberto durante a vigência do Termo de 

Compromisso do estágio, exceto em casos previstos na legislação da UDESC; 

VI – Elaborar e assinar o parecer do supervisor no relatório mensal e final das atividades 

realizadas; 

VII – Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a realização do 

estágio; 

VIII – Fornecer informações pertinentes e relevantes sobre a unidade concedente de estágio 

para que o estagiário possa desenvolver suas atividades estabelecidas no plano de atividades; 

IX – Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estagiário, atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural; 

X – Aceitar e/ou solicitar a presença do coordenador de estágio e/ou professor orientador de 

estágio para discussão e solução de problemas comuns; 

XI – Por ocasião do desligamento do estagiário, providenciar o termo de rescisão de estágio; 

XII – Comunicar à Coordenação de Estágio do CEAVI qualquer irregularidade na realização 

do estágio. 

Parágrafo Único - O supervisor externo será um profissional pertencente à unidade 

concedente do estágio, habilitado e responsável pelo planejamento, orientação, 

acompanhamento e avaliação do estagiário no local de desenvolvimento de suas atividades. 

 

Art. 11º – São obrigações do acadêmico estagiário: 

I – Celebrar termo de compromisso de estágio e plano de atividades do estágio com a 

instituição de ensino e a unidade concedente, zelando por seu cumprimento; 

II – Cumprir com zelo e responsabilidade as tarefas que lhe forem submetidas; 

III – Cumprir integralmente as horas previstas para o seu estágio, conforme especificado em 

cláusula própria; 

IV – Providenciar e entregar na coordenação de estágio do Curso relatório mensal das 

atividades, com vista obrigatória do supervisor concedente e do professor orientador; 
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V – Entregar juntamente com o relatório mensal, cópia do controle de frequência no local de 

estágio; 

VI – Acatar as normas internas da concedente, bem como orientações e recomendações 

efetuadas por seu supervisor da concedente; 

VII - Responder, durante a execução do estágio, por quaisquer faltas ou danos ocasionados, 

dolosa ou culposamente, ao patrimônio da concedente e seus clientes; 

VIII - Manter sigilo em relação a informações e dados aos quais tiver acesso em razão da 

realização do estágio; 

IX – Formalizar junto a coordenação de estágio do Curso, termo de rescisão sempre que 

interromper o estágio. 

 

CAPÍTULO V 

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

Art. 12º - O termo de compromisso e o plano de atividades são documentos necessários para 

se firmar o estágio curricular entre as partes envolvidas. 

Parágrafo Único – No caso de estágio curricular não obrigatório é compulsório constar no 

termo de compromisso (Anexo IIa)  o número da apólice de seguro do acadêmico estagiário. 

 

Art. 13º - A vigência do estágio curricular pela coordenação de estágio somente será 

computada a partir do dia que o acadêmico entregar, devidamente preenchidos e assinados, 03 

(três) vias do termo do compromisso acompanhadas de 03 (três) vias do plano de atividades e 

uma via do requerimento de orientação conforme Anexo IV. 

 

Art. 14º - O plano de atividades do estágio é o documento explicitador das atividades como 

um todo a serem realizadas no período de estágio e deverá: 

I – Ser elaborado pelo estagiário e o supervisor da unidade concedente; 

II – Ser discutido entre o estagiário e o orientador de estágio; 

III – Ser entregue, juntamente com o termo de compromisso e requisição de orientação à 

coordenação de estágio do Curso no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do início efetivo 

do estágio. 

 

CAPÍTULO VI 

DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  
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Art. 15º - O estágio curricular obrigatório e não obrigatório será acompanhado pelos 

orientadores, supervisores e coordenador de estágio do Curso. 

 

Art. 16º - O acompanhamento do estágio pela coordenação de estágio do Curso será efetivado 

por meio do relatório mensal das atividades elaborado pelo estagiário com parecer do 

professor orientador e supervisor da unidade concedente conforme modelo Anexo V. 

Parágrafo Único – O acadêmico deverá entregar anexo ao relatório mensal, cópia do controle 

de frequência realizada no local de estágio, devidamente assinada pelo acadêmico e 

supervisor da unidade concedente. 

 

 Art. 17º - O relatório final de estágio curricular obrigatório e não obrigatório é o documento 

que registra criticamente as atividades do período de estágio para que o processo possa ser 

analisado e avaliado.  

Parágrafo Único – Os relatórios nos quais comprovadamente for constatado plágio, por 

qualquer uma das partes envolvidas, deve-se seguir a legislação vigente da UDESC. 

 

Art. 18º - O relatório final de estágio assumirá a forma do modelo fornecido pelo CEAVI 

conforme Anexo VI quando estágio curricular obrigatório e conforme Anexo VII quando 

estágio curricular não obrigatório até 21 dias após a data do termo de rescisão do estágio ou 

vencido o prazo de vigência do termo de compromisso de estágio. 

Parágrafo Único - Passado o prazo supracitado, o estágio não será validado pela coordenação 

de estágio do Curso. 

 

Art. 19º - Ao concluir o estágio curricular obrigatório ou não obrigatório, o acadêmico deverá 

entregar na coordenação de estágio do Curso: 

I - Relatório final do estágio curricular obrigatório conforme modelo do Anexo VI em arquivo 

digital (CD) salvo em PDF, juntamente com as folhas de número 2 e 3 do relatório final que 

contém os Dados da empresa concedente e do estagiário e a Avaliação do estágio curricular 

obrigatório, devidamente preenchidas e assinadas pelos envolvidos. 

II – Cópia completa impressa do relatório final do estágio curricular não obrigatório, 

devidamente preenchido e assinado pelos envolvidos no estágio conforme Anexo VII. 

III – O prazo de entrega do relatório final de estágio curricular obrigatório pelo estagiário na 

coordenação de estágio do Curso será de 07 (sete) dias antes do prazo final para inclusão das 

frequências e médias finais estabelecidas em calendário acadêmico. 
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§1º - Caso este prazo não seja obedecido, o acadêmico será considerado reprovado no estágio 

curricular obrigatório e o mesmo deverá realizar a matrícula novamente no semestre 

subsequente. 

§2º - A entrega do relatório final de estágio obrigatório e não obrigatório caracteriza a 

rescisão do termo de compromisso, o quê dispensa o termo de rescisão do estágio. 

 

Art. 20º - Na avaliação do estágio curricular obrigatório serão considerados os critérios 

constantes no modelo do relatório final do Anexo VI desta resolução. 

 

Art. 21º - Será considerado aprovado no estágio curricular obrigatório o acadêmico que 

obtiver média e frequência, de acordo com a legislação em vigor da UDESC. 

 

CAPÍTULO VII 

DA RESCISÃO 

 

Art. 22º - O termo de compromisso de estágio curricular obrigatório e não obrigatório poderá 

ser rescindido nos seguintes casos: 

I - Pelo não cumprimento de qualquer obrigação assumida no termo de compromisso de 

estágio; 

II – Pelo não cumprimento de qualquer obrigação estabelecida nesta resolução; 

III - Pela conclusão do curso, trancamento do curso, transferência de curso, cancelamento de 

matrícula, pela suspensão de matrícula ou pelo abandono do curso; 

IV - Pela falta de frequência assídua do acadêmico na IES; 

V - Pelo não comparecimento ao local de estágio, sem motivo justificado, por mais de cinco 

dias consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta dias durante o período de 

estágio; 

VI - Automaticamente, ao término do prazo de duração do estágio; 

VII - Por pedido por escrito de qualquer uma das partes, a qualquer tempo; 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS VALIDAÇÕES 

 

Art. 23º – O acadêmico poderá validar como estágio curricular obrigatório: 

I – Quando tiver vínculo empregatício em atividades relacionadas ao seu Curso de graduação 

por pelo menos seis meses ininterruptos; 
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II – Quando executar atividades em laboratório modelo do CEAVI em áreas relacionadas ao 

seu Curso. 

 

Art. 24º – Para acadêmico que tiver vínculo empregatício requerer a validação do estágio 

curricular obrigatório, deverá providenciar simultaneamente: 

I – Requerimento para Validação do Estágio Curricular Obrigatório devidamente preenchido e 

assinado conforme Anexo VIII; 

II – Relatório contemplando as atividades desenvolvidas no local de trabalho onde possui 

vínculo empregatício, conforme modelo fornecido pelo CEAVI conforme Anexo IX; 

III – Cópia da carteira de trabalho onde consta o vínculo empregatício e a função 

desempenhada. 

 

Art. 25º – Para acadêmico que executou atividades no laboratório modelo do CEAVI requerer 

a validação do estágio curricular obrigatório, deverá providenciar simultaneamente: 

I – Requerimento para Validação do Estágio Curricular Obrigatório devidamente preenchido e 

assinado conforme Anexo VIII; 

II – Relatório que contemple as atividades desenvolvidas no laboratório, conforme modelo 

fornecido pelo CEAVI conforme Anexo IX; 

III – Declaração do professor coordenador do laboratório modelo discriminando as atividades 

realizadas pelo acadêmico quando da finalização das atividades. 

 

Art. 26º - Fica a cargo do chefe de departamento de cada Curso e da coordenação de estágio 

de cada Curso deferir ou indeferir o requerimento para validação do estágio curricular 

obrigatório do Anexo IV. 

Parágrafo Único – Quando necessário, a Coordenação de Estágio do CEAVI e o Comitê de 

Avaliação do Estágio Curricular poderão ser consultados.   

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 27º - Os casos omissos a esta Resolução serão resolvidos pelo CONCEAVI, ouvidas a 

Coordenação de Estágio do CEAVI e o Comitê de Avaliação do Estágio Curricular. 

 

Art. 28º - Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogada a Resolução n.001/2010 e 

demais disposições em contrário. 
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Ibirama, 17 de Maio de 2013. 

 

Dario Nolli 

Diretor Geral do CEAVI 
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ANEXO I 

ÁREAS DE ESTÁGIO  

BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

ÁREA ATIVIDADES 

Contabilidade Geral 

- Constituir e encerrar empresas; 

- Registrar atos e fatos contábeis; 

- Controlar o patrimônio com referência ao imobilizado; 

- Gerar folha de pagamento; 

- Elaborar demonstrações contábeis; 

- Pesquisas na área; 

Contabilidade de 

Custos 

- Gerenciar custos; 

- Elaborar custos para orçamento (custo padrão); 

- Efetuar estudos de custos de produção; 

- Propor estratégias em custos para otimização de resultado e acompanhar seu 

resultado; 

- Pesquisas na área; 

Contabilidade 

Gerencial 

- Elaborar análise das demonstrações contábeis; 

- Efetuar análise de custo/volume/lucro; 

- Efetuar análise econômica e financeira de demonstrações; 

- Elaborar estudos de viabilidade; 

- Elaborar análise de investimentos e de mercado de capitais; 

- Elaborar demonstrativos de capacidade de pagamento futuros para estudos de 

viabilidade; 

- Elaborar orçamento empresarial; 

- Elaborar planejamento estratégico, tático e operacional; 

- Pesquisas na área; 

Auditoria 

- Realizar auditoria interna e externa em indústrias, cooperativas e entidades do 

terceiro setor; 

- Essas auditorias podem ser com foco em demonstrações contábeis e ou auditoria 

operacional que contempla as seguintes atividades: 

a) Auditoria de contas a receber e receitas; 

b) Auditoria de contas a pagar e compras; 

c) Auditoria das disponibilidades; 

d) Auditoria de investimentos, imobilizado, intangível; 

e) Auditoria de tributos; 

f) Auditoria do patrimônio líquido; 

g) Auditoria de salários e obrigações sociais (INSS, FGTS, 13º salário, férias); 

h) Auditoria dos estoques e de custos; 

i) Auditoria sobre empréstimos e financiamentos; 

- Pesquisas na área; 

Controladoria 

- Prestar consultoria e informações gerenciais;  

- Desenvolver normas internas e controles internos; 

- Implantar ferramentas de gestão; 

- Implantar sistemas de informação gerencial; 

- Pesquisas na área; 

Perícia 

- Acompanhar e auxiliar o Perito Contador no levantamento e estudo dos eventos 

pertinentes a lide, emitindo-se ao final o Laudo Pericial Contábil ao juiz, aos litigantes, 

ao governo, aos administradores, outros; 

- Acompanhar o perito contador nas diligências pela busca de documentos, coisas, 

informações ou quaisquer outros elementos de prova capazes de responder aos 

quesitos da lide; 

- Pesquisas na área; 
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Contabilidade de 

entidades diversas 

- Conhecer as particularidades da contabilidade para as diversas entidades (rural, 

hospitalar, hoteleira, pública, terceiro setor, bancária,......); 

- Aplicam-se nesta área todas as atividades citadas nas demais áreas definidas para o 

estágio de ciências contábeis; 

- Pesquisas na área; 

Contabilidade 

Tributária 

- Administrar tributos; 

- Efetuar planejamento tributário; 

- Executar mudanças de enquadramento tributário; 

- Apurar impostos e gerar guias; 

- Preparam obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos 

competentes e contribuintes e administra o registro dos livros nos órgãos apropriados; 

- Pesquisas na área; 

Contabilidade 

Ambiental e Social 

Divulgação e evidenciação da responsabilidade socioambiental; 

Relatórios socioambientais contábeis; 

Balanço Social; 

Sustentabilidade ambiental. Responsabilidade Social; 

Desenvolvimento sustentável; 

Contabilidade financeira e gerencial ambiental; 

Pesquisas na área; 

Contabilidade 

Pública 

Lei da Responsabilidade Fiscal; 

Administração e Políticas Públicas; 

Teoria da Contabilidade Pública;  

Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público;  

Patrimônio Público; 

Planejamento Governamental; 

Processo legislativo; 

Participação popular; 

Orçamento Público;  

Plano de Contas e Sistemas Contábeis;  

Escrituração contábil pública; 

Balanços Públicos;  

Custos na Gestão Pública; 

Controle Interno e Externo;  

Divulgação e evidenciação da informação contábil pública; 

Licitações; 

Pesquisas na área; 

Legislação 

Direito Tributário; 

Direito Comercial; 

Instituições de Direito; 

Legislação Social Trabalhista e Previdenciária; 

Pesquisas na área; 

 

BACHARELADO EM ENGENHARIA SANITÁRIA 

ÁREA ATIVIDADES 

Captação, tratamento e 

distribuição de água 

Elaborar projetos de captação dos recursos hídricos, com tecnologias e métodos de 

tratamento da água, além da fiscalização do tratamento e verificação da qualidade 

da água e de projetos de distribuição da água potável para a população, 

estabelecendo as melhores formas e métodos pata tal. Pesquisas na área. 

Gestão, coleta e 

tratamento de efluentes 

Analisar os danos ambientais, estudar os métodos de coleta e de tratamento de 

recursos hídricos contaminados ou poluídos, visando sempre a preservação do 

meio ambiente. Pesquisas na área. 

Coleta e tratamento de 

resíduos sólidos urbanos 

Investigar os métodos de coleta e tratamento de resíduos sólido, aplicar tecnologias 

na tentativa de eliminar do meio ambiente a poluição gerada pela urbanização e 
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e industriais industrialização de grandes cidades. Pesquisas na área. 

Avaliação de impactos 

ambientais 

Produção de relatórios de danos ambientais, procurar as causas e propor soluções 

para a minimização desses danos. Pesquisas na área. 

Planejamento dos 

recursos hídricos 

Planejar a utilização dos recursos hídricos e elaborar formas de economia de água e 

de preservação desse recurso. Pesquisas na área. 

Manejo de bacias 

hidrográficas 

Elaborar planos de exploração das bacias hidrográficas, sempre visando a 

preservação ambiental. Pesquisas na área. 

Drenagem urbana e 

rural 

Planejar a drenagem da água em áreas urbanas e rurais. Pesquisas na área. 

Educação ambiental 
Conscientizar a população da importância dos recursos hídricos e da necessidade 

de promover um desenvolvimento sustentável. Pesquisas na área. 

Vigilância Sanitária e 

Saúde Pública 

Promoção da higiene, conforto e segurança nos locais de habitação, trabalho, 

recreação, transportes públicos, higiene dos alimentos desde as fontes de produção 

até a distribuição ao consumidor. Realiza inspeção sanitária nos meios urbanos e 

rurais. Presta assessoria a departamentos de saúde pública e outras unidades 

sanitárias com relação a problemas de higiene. Pesquisas na área. 

 

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

ÁREA ATIVIDADES 

Programação 

- Desenvolvimento de software; 

- Análise e projeto de software; 

- Estudo de software implantado em empresas; 

- Pesquisas na área; 

Banco de Dados 

- Implantação de sistemas de banco de dados; 

- Administração de banco de dados; 

- Projeto de banco de dados; 

- Pesquisas na área; 

Redes 

- Implantação de redes de computadores; 

- Projeto de redes de computadores; 

- Manutenção de redes de computadores; 

- Pesquisas na área; 

Administração 

- Estudos de rotinas administrativas para implantação de Software; 

- Formar equipe para estudo de soluções de informática para as empresas; 

- Estudo de viabilidade para implantação de sistemas de computadores; 

- Pesquisas na área; 

Ergonomia 

- Estudo de interfaces ergonômicas; 

- Estudo de interatividade humano-computador; 

- Desenvolvimento de interfaces ergonômicas; 

- Pesquisas na área; 

Inteligência Artificial 

- Estudo de viabilidade para implantação de sistemas inteligentes dentro de uma 

empresa; 

- Desenvolvimento e implantação de sistemas inteligentes; 

- Pesquisas na área; 

Informática na 

Educação 

- Treinamento de software com a comunidade; 

- Implantação de laboratórios e disciplinas de informática nas Instituições de 

Ensino; 

- Pesquisas na área; 
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ANEXO II 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO - EO 

 

 Este Termo de Compromisso tem por objetivo a realização do estágio curricular 

obrigatório dos acadêmicos da UDESC, não gerando vínculo empregatício, nos termos da Lei 

nº 11.788/2008. 

 

DADOS DO ESTAGIÁRIO: 

Nome:                                                                                    Data Nasc.: 

Rua:                                                                                       Bairro:                         

Cidade:                                                                                   CEP: 

CPF:                                                                                        RG: 

Email:                                                      Telefone Celular:                       Fixo: 

Curso:                                                                          Ano:                     Semestre: 

Matrícula nº.:                            Nome do(a) Professor(a) Orientador(a): 

 

APÓLICE E COMPANHIA DE SEGURO: O Estagiário acima qualificado está segurado 

pela apólice Nº 0101.82.00.00000103 da Companhia GRUPO FEDERAL SEGUROS. 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, fundação 

pública instituída e mantida pelo Estado de Santa Catarina, com base no artigo 39, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual de 1989, e, na Lei nº. 

8.092, de 01 de Outubro de 1990, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.891.283/0001-36, com sede e 

foro na cidade de Florianópolis, e jurisdição em todo o território catarinense, situada à 

Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, neste ato representada pelo Diretor de Ensino do 

Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, com sede no município de Ibirama, 

Professor Efetivo Rogério Simões, matrícula Nº 364837-0-02, CPF Nº 186.784.828-77, RG 

Nº 575.126-7/SSP-SC doravante denominada UDESC. 

 

CONCEDENTE 

Razão Social: 

Endereço:  

Cidade:                                                                     CEP:                          Estado: 

CNPJ: 

Fone:                                                                        Email: 

Nome do representante legal: 

Cargo do representante legal: 

 

DADOS DO LOCAL DE ESTÁGIO 

Local de realização do estágio: (como departamento, setor ou outro) 
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Nome do supervisor responsável pelo estagiário: 

Cargo do supervisor: 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 1ª – DO OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO 

Este termo de compromisso tem por objetivo estabelecer e regulamentar a admissão de alunos 

da UDESC, através da concessão de estágios curriculares obrigatórios, (remunerados ou não), 

nos termos da Lei nº. 11.788/2008. 

 

Cláusula 2ª – DA VIGÊNCIA 

O vínculo de estágio, objeto do presente Termo de Compromisso de Estágio, terá início da 

data de sua assinatura, até dois anos,(PODERÁ SER COLOCADA DATA ESPECÍFICA) e 

desde que mantido o vínculo do estagiário com a Instituição de Ensino, nos termos do artigo 

11, da Lei nº 11.788/2008.   

 

 Cláusula 3ª – DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS PELO 

ESTAGIÁRIO 

As atividades a serem exercidas pelo estagiário compreendem as tarefas oriundas do plano de 

estágio e elaborado em consonância com o projeto pedagógico do curso.  

 

Parágrafo único – A carga horária total do estágio curricular obrigatório é estabelecida no 

projeto pedagógico de cada curso, observada a cláusula quarta. 

 

Cláusula 4ª – DO HORÁRIO DE JORNADA 

 A jornada do estagiário será de até 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, 

garantida a compatibilidade com as atividades escolares. 

 

Parágrafo 1º - O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em 

que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas 

semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de 

ensino. 

 

Parágrafo 2º - Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou 

finais, nos períodos de avaliação, o estagiário terá direito a reduzir pelo menos à metade 

sua carga horária, para garantir o bom desempenho do estudante. 

 

Cláusula 5ª - DO DIREITO AO RECESSO 

É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) 

ano, período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, quando for o caso, a ser gozado 

preferencialmente durante suas férias escolares, de acordo com o disposto na Lei nº 

11.788/2008, artigo 13. 

  

Parágrafo 1º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira 

proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano; 
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Parágrafo 2º Não há direito ao adicional de 1/3 previsto na Constituição Federal, salvo 

disposição legislativa em contrário; 

 

Parágrafo 3º Compete a entidade concedente estipular o dia de concessão do recesso, que será 

preferencialmente durante as férias escolares. 

 

Cláusula 6ª – DOS DEVERES DAS PARTES 

Além de outros previstos neste termo e no plano de atividades do estagiário, são os seguintes 

os deveres das partes: 

 

Parágrafo 1º- Da Instituição de Ensino: 

I - avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 

profissional do acadêmico; 

II - indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

III - exigir do acadêmico a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 

relatório das atividades; 

IV - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro 

local em caso de descumprimento de suas normas; 

V - elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios e de seus 

acadêmicos; 

VI - comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 

realização das avaliações; 

 

Parágrafo 2º - Da Entidade Concedente 

I – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao acadêmico atividades de 

aprendizagem relacionadas ao seu curso de formação; 

II – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional 

na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar, 

sendo este supervisor responsável por no máximo 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

III – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com 

indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 

IV – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 

V – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de 

atividades, com vista obrigatória ao estagiário; 

VI – zelar pela aprendizagem do estagiário, em conformidade com o currículo de seu curso de 

formação; 

VII - pagar pontualmente a bolsa auxílio e benefícios diretamente ao estagiário ou realizar 

pontualmente o repasse, quando assim acordado; 

VIII - fornecer à instituição de ensino todas as informações necessárias à avaliação e 

acompanhamento do estágio quando solicitada. 

IX - sinalizar à Instituição os casos de descumprimento ao estabelecido neste termo. 

 

Parágrafo 3º - Do estagiário 
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I – cumprir com zelo e responsabilidade as tarefas que lhe forem submetidas; 

II – cumprir integralmente as horas previstas para o seu estágio, conforme especificado em 

cláusula própria; 

III – manter regularmente preenchido o relatório de atividades exercidas, a ser devidamente 

conferido pelo supervisor indicado pela entidade concedente, e, após visto de ambos, em 

período não superior à seis meses, providenciar a entrega do relatório ao professor orientador 

indicado pela instituição de ensino; 

IV – no mesmo prazo descrito no item anterior, ou seja, seis meses, deverá o estagiário trazer 

declaração atualizada da instituição de ensino atestando a sua matrícula e regular freqüência; 

V – acatar as normas internas da Concedente, bem como orientações e recomendações 

efetuadas por seu supervisor. 

VI - responder, durante a execução do estágio, por quaisquer faltas ou danos ocasionados, 

dolosa ou culposamente, ao patrimônio da Concedente e seus clientes e manter sigilo em 

relação a informações e dados aos quais tiver acesso em razão da realização do estágio. 

VII - assinar, ao término do estágio, o Termo de Desligamento do Estágio, a ser fornecido 

pela Concedente. 

 

Cláusula 7ª - DO PAGAMENTO DO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS 

Nos estágios curriculares obrigatórios não remunerados dos cursos de graduação da UDESC, 

a responsabilidade pelo pagamento do seguro contra acidentes pessoais em favor do estudante 

de estágio poderá ficar a cargo tanto da UDESC quanto da entidade concedente da 

oportunidade do estágio, de acordo com a resolução nº 200/2006 – CONSUNI.  

 

Cláusula 8ª – DA BOLSA AUXÍLIO 

No caso do estagiário receber da Concedente bolsa, o seu valor mensal será de  

R$ 

_____________(_____________________________________________________________)

. 

 

Cláusula 9ª – DA RESCISÃO 

Este estágio poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

I - Pelo não cumprimento de qualquer obrigação assumida no termo de compromisso de 

estágio; 

II – Pelo não cumprimento de qualquer obrigação estabelecida nesta resolução; 

III - Pela conclusão do curso, trancamento do curso, transferência de curso, cancelamento de 

matrícula, pela suspensão de matrícula ou pelo abandono do curso; 

IV - Pela falta de frequência assídua do acadêmico na IES; 

V - Pelo não comparecimento ao local de estágio, sem motivo justificado, por mais de cinco 

dias consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta dias durante o período de 

estágio; 

VI - Automaticamente, ao término do prazo de duração do estágio; 

VII - Por pedido por escrito de qualquer uma das partes, a qualquer tempo; 
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E, por estarem de inteiro acordo com a forma deste instrumento, as partes assinam o presente 

termo de compromisso em 03 vias de igual teor e forma. 

                               

 

_______________________, _____ de _____________________ de _____. 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Rogério Simões Carimbo e Assinatura Concedente 

Diretor de Ensino do Centro  

Matrícula: 364837-0-02  

  

  

Assinatura 

Orientador(a):______________________ 

 

  

  

Assinatura Estagiário:________________________  

  

  

Testemunha da Instituição de Ensino  

Nome:___________________________________ Ass.:___________________________ 

CPF:____________________________________  

  

  

Testemunha da Unidade Concedente:  

Nome:_____________________________________ Ass.:___________________________ 

CPF:______________________________________  
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ANEXO IIa 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO - 

ENO 

 

 Este Termo de Compromisso tem por objetivo a realização do estágio curricular não 

obrigatório dos acadêmicos da UDESC, não gerando vínculo empregatício, nos termos da Lei 

nº 11.788/2008. 

DADOS DO ESTAGIÁRIO: 

Nome:                                                                                    Data Nasc.: 

Rua:                                                                                       Bairro:                         

Cidade:                                                                                   CEP: 

CPF:                                                                                        RG: 

Email:                                                      Telefone Celular:                       Fixo: 

Curso:                                                                          Ano:                     Semestre: 

Matrícula nº.:                            Nome do(a) Professor(a) Orientador(a): 

 

APÓLICE E COMPANHIA DE SEGURO: O Estagiário acima qualificado está segurado 

pela apólice Nº (campo de preenchimento obrigatório) da Companhia (campo de 

preenchimento obrigatório). 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA, fundação pública instituída e mantida pelo Estado de Santa Catarina, 

com base no artigo 39, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

Estadual de 1989, e, na Lei nº. 8.092, de 01 de Outubro de 1990, inscrita no CNPJ sob o nº. 

83.891.283/0001-36, com sede e foro na cidade de Florianópolis, e jurisdição em todo o 

território catarinense, situada à Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, neste ato 

representada pelo Diretor de Ensino do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, 

com sede no município de Ibirama, Professor Efetivo Rogério Simões, matrícula Nº 364837-

0-02, CPF Nº 186.784.828-77, RG Nº 575.126-7/SSP-SC doravante denominada UDESC. 

 

CONCEDENTE 

Razão Social: 

Endereço:  

Cidade:                                                                     CEP:                          Estado: 

CNPJ: 

Fone:                                                                        Email: 

Nome do representante legal: 

Cargo do representante legal: 

 

DADOS DO LOCAL DE ESTÁGIO 

Local de realização do estágio: (como departamento, setor ou outro) 

Nome do supervisor responsável pelo estagiário: 
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Cargo do supervisor: 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 1ª – DO OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO 

Este termo de compromisso tem por objetivo estabelecer e regulamentar a admissão de alunos 

da UDESC, através da concessão de estágios curriculares obrigatórios, (remunerados ou não), 

nos termos da Lei nº. 11.788/2008. 

 

Cláusula 2ª – DA VIGÊNCIA 

O vínculo de estágio, objeto do presente Termo de Compromisso de Estágio, terá início da 

data de sua assinatura, até dois anos,(PODERÁ SER COLOCADA DATA ESPECÍFICA) e 

desde que mantido o vínculo do estagiário com a Instituição de Ensino, nos termos do artigo 

11, da Lei nº 11.788/2008.   

 

 Cláusula 3ª – DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS PELO 

ESTAGIÁRIO 

As atividades a serem exercidas pelo estagiário compreendem as tarefas oriundas do plano de 

estágio e elaborado em consonância com o projeto pedagógico do curso.  

 

Parágrafo único – A carga horária total do estágio curricular obrigatório é estabelecida no 

projeto pedagógico de cada curso, observada a cláusula quarta. 

 

Cláusula 4ª – DO HORÁRIO DE JORNADA 

 A jornada do estagiário será de até 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, 

garantida a compatibilidade com as atividades escolares. 

 

Parágrafo 1º - O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em 

que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas 

semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de 

ensino. 

 

Parágrafo 2º - Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou 

finais, nos períodos de avaliação, o estagiário terá direito a reduzir pelo menos à metade 

sua carga horária, para garantir o bom desempenho do estudante. 

 

Cláusula 5ª - DO DIREITO AO RECESSO 

É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) 

ano, período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, quando for o caso, a ser gozado 

preferencialmente durante suas férias escolares, de acordo com o disposto na Lei nº 

11.788/2008, artigo 13. 

  

Parágrafo 1º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira 

proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano; 
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Parágrafo 2º Não há direito ao adicional de 1/3 previsto na Constituição Federal, salvo 

disposição legislativa em contrário; 

 

Parágrafo 3º Compete a entidade concedente estipular o dia de concessão do recesso, que será 

preferencialmente durante as férias escolares. 

 

Cláusula 6ª – DOS DEVERES DAS PARTES 

Além de outros previstos neste termo e no plano de atividades do estagiário, são os seguintes 

os deveres das partes: 

 

Parágrafo 1º- Da Instituição de Ensino: 

I - avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 

profissional do acadêmico; 

II - indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

III - exigir do acadêmico a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 

relatório das atividades; 

IV - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro 

local em caso de descumprimento de suas normas; 

V - elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios e de seus 

acadêmicos; 

VI - comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 

realização das avaliações; 

 

Parágrafo 2º - Da Entidade Concedente: 

I –contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais; 
II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao acadêmico atividades de 

aprendizagem relacionadas ao seu curso de formação; 

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional 

na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar, 

sendo este supervisor responsável por no máximo 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

IV – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com 

indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 

V – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 

VI – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de 

atividades, com vista obrigatória ao estagiário; 

VII – zelar pela aprendizagem do estagiário, em conformidade com o currículo de seu curso 

de formação; 

VIII - pagar pontualmente a bolsa auxílio e benefícios diretamente ao estagiário ou realizar 

pontualmente o repasse, quando assim acordado; 

IX - fornecer à instituição de ensino todas as informações necessárias à avaliação e 

acompanhamento do estágio quando solicitada. 

X - sinalizar à Instituição os casos de descumprimento ao estabelecido neste termo. 

 

Parágrafo 3º - Do estagiário: 
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I – cumprir com zelo e responsabilidade as tarefas que lhe forem submetidas; 

II – cumprir integralmente as horas previstas para o seu estágio, conforme especificado em 

cláusula própria; 

III – manter regularmente preenchido o relatório de atividades exercidas, a ser devidamente 

conferido pelo supervisor indicado pela entidade concedente, e, após visto de ambos, em 

período não superior à seis meses, providenciar a entrega do relatório ao professor orientador 

indicado pela instituição de ensino; 

IV – no mesmo prazo descrito no item anterior, ou seja, seis meses, deverá o estagiário trazer 

declaração atualizada da instituição de ensino atestando a sua matrícula e regular freqüência; 

V – acatar as normas internas da Concedente, bem como orientações e recomendações 

efetuadas por seu supervisor. 

VI - responder, durante a execução do estágio, por quaisquer faltas ou danos ocasionados, 

dolosa ou culposamente, ao patrimônio da Concedente e seus clientes e manter sigilo em 

relação a informações e dados aos quais tiver acesso em razão da realização do estágio. 

VII - assinar, ao término do estágio, o Termo de Desligamento do Estágio, a ser fornecido 

pela Concedente. 

 

Cláusula 7ª - DO PAGAMENTO DO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS 

Nos estágios curriculares obrigatórios não remunerados dos cursos de graduação da UDESC, 

a responsabilidade pelo pagamento do seguro contra acidentes pessoais em favor do estudante 

de estágio poderá ficar a cargo tanto da UDESC quanto da entidade concedente da 

oportunidade do estágio, de acordo com a resolução nº 200/2006 – CONSUNI.  

 

Cláusula 8ª – DA BOLSA AUXÍLIO 

O estagiário receberá da Concedente bolsa auxílio mensal no valor de R$ 

___________________(_______________________________________________________

______________________). 

 

Cláusula 9ª – DO VALE TRANSPORTE 

O estagiário terá direito ao pagamento de R$ ____________ 

(__________________________), a título de ajuda para transporte nos termos do artigo 12 da 

Lei nº 11.788/2008. 

  

Cláusula 10ª – DA RESCISÃO 

Este estágio poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

I - Pelo não cumprimento de qualquer obrigação assumida no termo de compromisso de 

estágio; 

II – Pelo não cumprimento de qualquer obrigação estabelecida nesta resolução; 

III - Pela conclusão do curso, trancamento do curso, transferência de curso, cancelamento de 

matrícula, pela suspensão de matrícula ou pelo abandono do curso; 

IV - Pela falta de frequência assídua do acadêmico na IES; 

V - Pelo não comparecimento ao local de estágio, sem motivo justificado, por mais de cinco 

dias consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta dias durante o período de 

estágio; 

VI - Automaticamente, ao término do prazo de duração do estágio; 



23 
 

Res.001/2013 – CONCEAVI. 

VII - Por pedido por escrito de qualquer uma das partes, a qualquer tempo; 

 

E, por estarem de inteiro acordo com a forma deste instrumento, as partes assinam o presente 

termo de compromisso em 03 vias de igual teor e forma. 

                               

 

_______________________, _____ de _____________________ de _____. 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Rogério Simões Carimbo e Assinatura Concedente 

Diretor de Ensino do Centro  

Matrícula: 364837-0-02  

  

  

Assinatura 

Orientador(a):______________________ 

 

  

  

Assinatura Estagiário:________________________  

  

  

Testemunha da Instituição de Ensino  

Nome:___________________________________ Ass.:___________________________ 

CPF:____________________________________  

  

  

Testemunha da Unidade Concedente:  

Nome:_____________________________________ Ass.:___________________________ 

CPF:______________________________________  
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ANEXO III 

 

PLANO DE ATIVIDADES  
(  ) ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO – EO 

(  ) ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO - ENO 
 

(Este documento é parte anexa e integrante ao Termo de Compromisso de Estágio ou do Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio) 
 
 

DADOS DO ESTAGIÁRIO: 
Nome:                                                                                                           

Rua:                                                                                       Bairro:                         

Cidade:                                                                                   CEP: 

CPF:                                                                                        RG: 

Email:                                                      Telefone Celular:                       Fixo: 

Curso:                                                                          Ano:                     Semestre: 

Matrícula nº.: 

Nome do(a) professor(a) orientador(a):  
 
 

EMPRESA CONCEDENTE: 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade:                                                                     CEP:                          Estado: 

CNPJ: 

Email:                                                                       Fone: 

Atividade principal: 

Nome Representante da concedente: Sr(a).                                                           Cargo: 
 

 
 

 

DADOS DO LOCAL DO ESTÁGIO: 

Local do estágio: 

Nome do supervisor do estagiário: 

Endereço: 

Cidade:                                                                     CEP:                          Estado: 

Departamento de atuação:                                                                          Fone: 

Período do estágio (  )manhã (  )tarde  (  )noite 

Horário de realização do estágio:  

Manhã: ..... : ..... às .... : .....     Tarde: ..... : ..... às .... : .....    Noite: ..... : ..... às .... : .....  

Intervalo na jornada diária: .............................................................................................  

Total de horas semanal: ..........................Total de horas mensal:....................... 
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OBJETIVOS DO ESTÁGIO: 

(Indicar o que se pretende alcançar com o estágio, motivos que levaram à abertura desta vaga 
ou à procura, pelo estudante, deste estágio. O quê se pretende com a realização desse 
estágio.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO 001/2013: 

ÁREA DE ESTÁGIO (CONFORME ANEXO I DA RESOLUÇÃO 001/2013): 
 

 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE ESTÁGIO  
(CONFORME ANEXO I DA RESOLUÇÃO 001/2013): 

(Relacionar/citar as atividades /tarefas a serem desenvolvidas para atingir os objetivos 
propostos. Detalhe o máximo possível cada uma das atividades, sempre observando seu 
enquadramento no Anexo I da Resolução 001/2013). 

 
 

 

 

 

 

 
 

O plano de estágio, anexo ao termo de compromisso, é firmado em 3 (três) vias, de igual teor, 
cabendo 1 (uma) à EMPRESA, 1 (uma) ao ESTAGIÁRIO e outra a INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 
 

 
______________________,_____de________________de_______. 

 
 
  
Assinatura do Estagiário Assinatura do Prof. Orientador 
  
  
  
Carimbo e Assinatura da Concedente Carimbo e Assinatura do Supervisor da 

Concedente 
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ANEXO IV 

 

REQUERIMENTO DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO (  ) EO   (  ) ENO 
 
 

NOME DO ACADÊMICO: 
 
E-MAIL: 
 

NÚMERO CELULAR : 
 

ÁREA: 
 
DATA DE SOLICITAÇÃO:  ASSINATURA DO ACADÊMICO: 

 
 

NOME DO ORIENTADOR: 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
DATA:  ASS. ORIENTADOR: 

 
 

 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS 

 
DATA DA AUTORIZAÇÃO:  
 

CARIMBO E ASSINATURA: 
 
 

 
 

ALTERAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR 
 

JUSTIFICATIVA:  
 
 
NOME DO ACADÊMICO:  ASS. ACADÊMICO: 

 
 

NOME PROFESSOR ASS. PROFESSOR: 
 
 

DATA, CARIMBO E ASSINATURA DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO: 
 
 
 

 



27 
 

Res.001/2013 – CONCEAVI. 

 
ANEXO V 

 

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES 
  

(  ) ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO-EO 
(  ) ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO-ENO 

  

PARECER DO ACADÊMICO ESTAGIÁRIO: escreva aqui seu nome 

MÊS DE ESTÁGIO:                                     TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS: 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: (Descreva aqui todas as atividades realizadas e dificuldades 
encontradas no decorrer do mês ou período. Lembre-se que os relatórios mensais serão importantes no 
momento de elaborar o relatório final de estágio. Assim, elabore o relatório de forma que fique 
objetivo, compreensível e completo). 

 

 

(Acrescente mais linhas ou elimine-as, se necessário) 

 

 

Data e assinatura: 

 

PARECER DO PROFESSOR ORIENTADOR: escreva aqui nome do Professor 

(Relate como o estagiário desempenhou as atividades baseando-se nas orientações repassadas por 
vossa senhoria) 

 

(Acrescente mais linhas ou elimine-as, se necessário) 

 

 

Data e assinatura: 

 

PARECER DO SUPERVISOR: escreva aqui nome do supervisor na unidade concedente  

(Relate como o estagiário desempenhou as atividades baseando-se nas orientações repassadas por 
vossa senhoria) 

 

(Acrescente mais linhas ou elimine-as, se necessário) 

 

 

 

Data e assinatura: 
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ANEXO VI 

 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO 

 VALE DO ITAJAÍ - CEAVI 

CURSO DE ........................................ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

(TÍTULO DO ESTÁGIO) 

 
ATENÇÃO: 
FORMATAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL: 
MARGENS: esquerda e superior 3cm/direita e inferior 2cm 
Fonte: Times New Roman - Tamanho da fonte:12;  ou Arial - Tamanho da fonte:10.  
Espaçamento entre linhas: 1,5 (sem pontos antes e depois) 
Título das seções: CAIXA ALTA E NEGRITO 
Título das sub seções: caixa baixa e negrito 
 
ENTREGA:  
Deverá ser entregue na coordenação dos estágios: Folhas* 2 e 3 deste relatório devidamente 
preenchidas juntamente com uma cópia em PDF do relatório completo em arquivo eletrônico 
(CD) devidamente identificado. 
 
Folha* 2: DADOS DA EMPRESA CONCEDENTE E DO ESTAGIÁRIO 
Folha* 3: AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 
 

 
 

NOME DO ACADÊMICO 
 
 
 
 
 

IBIRAMA – SC  

20XX 
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DADOS DA EMPRESA CONCEDENTE E DO ESTAGIÁRIO 
 
 
CONCEDENTE: 
Razão Social: 

Endereço:  

Cidade:                                                                     CEP:                          Estado: 

Fone:                                                                        Email: 

Nome do supervisor: 

Cargo: 

 
 

ESTAGIÁRIO: 
Nome: 

Endereço:  

Cidade:                                                                     CEP:                          Estado: 

Fone:                                                                        Email: 

Curso:                                                                       Matrícula: 

Nome do professor orientador: 

 

 

TÍTULO DO ESTÁGIO: 

 

 

Período: ___/____/___ a ___/____/___ 

 

Data do Termo de Rescisão do Estágio: ___/____/___ 

 

Total carga horária realizada: 360 horas 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

CRITÉRIOS AVALIADOS PELO PROFESSOR PESO 0,0 a 10,0 

1. Relatório final (redação, formatação, apresentação)  40  

2. Pontualidade na entrega dos relatórios mensais 20  

3. Presença e pontualidade nas orientações agendadas 10  

4. Cumprimento e qualidade das atividades planejadas e executadas 10  

5. Cumprimento das alterações sugeridas 10  

6. Relacionamento (respeito, confiança, solidariedade, trabalho participativo) 10  

MÉDIA PONDERADA DAS NOTAS DO PROFESSOR  

 

CRITÉRIOS AVALIADOS PELO SUPERVISOR CONCEDENTE 0,0 a 10,0 

1. Pontualidade e assiduidade nas atividades  

2. Cumprimento e qualidade das atividades planejadas e executadas   

3. Relacionamento (respeito, confiança, solidariedade, trabalho participativo)   

4. Pontualidade na entrega dos relatórios mensais  

5. Relatório final (redação, formatação, apresentação)  

 MÉDIA DAS NOTAS DO SUPERVISOR  

 

NOTA FINAL DO ESTÁGIO 0,0 a 10,0 

1. Nota do professor orientador  

2. Nota do supervisor concedente  

MÉDIA DAS NOTAS  

 

_______________________, _____ de _____________________ de ________. 

 

ASSINATURAS 

   

Carimbo e Assinatura do 

Supervisor Concedente 

     Professor Orientador              Estagiário 

   

   

Carimbo e Assinatura da Empresa 

Concedente 

 

 Carimbo e Assinatura do 

Coordenador de Estágio do Curso 
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(TÍTULO DO ESTÁGIO) 
 

ORIENTAÇÕES: o relatório final do estágio curricular obrigatório deverá ser elaborado de 

maneira objetiva, clara e sucinta, visando explanar O QUÊ se propôs a fazer, COMO, ONDE 

E QUANDO foi realizado e os resultados obtidos.  

Tal descrição deverá, no mínimo, atender a estrutura e conteúdo disposto neste modelo. 

Elabore-o de forma ininterrupta. Ou seja, não é necessária nova folha para cada novo 

tópico. 

 

RESUMO (Em torno de 10 linhas.) 

(Deve informar resumidamente o conteúdo do relatório de estágio. Discorra sobre os objetivos 

propostos, destacando: como, onde e quando eles foram realizados. Explane os resultados 

alcançados e as considerações finais) 

 

1 INTRODUÇÃO (Em torno de uma página.) 

Iniciar contextualizando brevemente qual o objetivo desse relatório final de estágio. 

Explane o quê foi realizado, além de destacar como, onde e quando foi realizado...isso para 

situar o leitor sobre o que constará nas próximas páginas. 

Justifique a importância da elaboração do relatório final de estágio – importância dele para o 

estagiário, para a empresa concedente, para a universidade e para a comunidade em geral. 

Além dessas informações, acrescente outras informações que considerar relevantes e inerentes 

ao desenvolvimento do estágio. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA (De 3 a 5 páginas) 

Referenciar os principais assuntos relacionados ao tema do estágio.  

 

3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA CONCEDENTE (De 1 a 3 páginas.) 

Descrever detalhadamente a empresa concedente (macro) até chegar no 

departamento/atividade em que ocorreu o estágio (micro). 

Para tanto, descreva o nome, ramo de atividade, ano de fundação, número de funcionários, 

principais produtos, mercado de atuação, carteira de clientes, histórico, etc....enfim, tudo o 

que achar importante e relevante socializar sobre a empresa no seu relatório. 
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4 PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

OBS: Transcreva aqui o plano de estágio preenchido e aprovado pelo supervisor e professor 

orientador lá no início do estágio. 

Seu objetivo é demonstrar quais os objetivos previamente definidos no início do estágio por 

meio do Plano de Atividades do Estágio Obrigatório, definidos pelo estagiário, orientador e 

supervisor concedente. 

É um resgate do que se propôs a fazer inicialmente, pois no próximo tópico deve constar a 

Descrição das Atividades Realizadas no Estágio Curricular (vide item 5 próximo). 

 

5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO DECORRER DO ESTÁGIO 

Deve estar em linha com o que foi proposto inicialmente no Plano de Atividades do Estágio 

Obrigatório - deve responder os objetivos propostos no plano de atividades. 

Descrever todas as atividades realizadas no decorrer do estágio. 

Destacar as contribuições efetivas e as inovações propostas à concedente.  

Expor outras informações oriundas da realização do estágio que considerar relevante 

socializar. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  

Este é o espaço para o estagiário descrever a experiência do estágio, a aprendizagem no 

processo. 

Também é um espaço muito especial para o estagiário deixar suas recomendações e sugestões 

de melhoria nos processos baseado na experiência do estágio, as quais não tenha aplicado 

ainda durante o estágio. 

Ainda podem ser feitos links entre a revisão da literatura e a prática encontrada no estágio. 

 

REFERÊNCIAS  

Referencie todas as obras que utilizou na fundamentação teórica. 

ANEXOS/APÊNDICES  

(quando existir) 
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ANEXO VII 

 

RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES DO 
ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO – ENO 

 
 

DADOS DO ESTAGIÁRIO: 
Nome: 

Curso: 

Matrícula:                                              Semestre: 

Nome do professor orientador: 

 

 
CONCEDENTE: 
Razão Social: 

Endereço: 

Cidade:                                                                     CEP:                          Estado: 

Nome do supervisor da concedente: 

Área/Setor:                                                                        

 

Início:___/____/___    Término: ___/____/___   Data do Termo de Rescisão do Estágio: ___/____/___ 

 

Total carga horária realizada: 

 
 
CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE 
 (breve histórico com ramo de atividade, ano de fundação, mercado de atuação, entre outros) 

 

 

(Acrescente ou elimine linhas, se necessário) 

 

 

 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ONDE O ESTÁGIO FOI REALIZADO 
 

 

 

 

(Acrescente ou elimine linhas, se necessário) 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 
 (deve responder os objetivos propostos no plano de atividades) 

 

 

 

(Acrescente ou elimine linhas, se necessário) 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO GERAL DO ESTÁGIO PELO ESTÁGIARIO 

Aspectos analisados Ótimo 
Muito 
Bom 

Bom Regular Ruim 

Contribuição para a formação profissional      

Adequação das atividades do estágio com o perfil do curso      

Recursos disponibilizados pela Unidade Concedente para a realização 
das atividades 

     

Relacionamento pessoal no ambiente de estágio      

Supervisão recebida para a realização das atividades do estágio      

Integração ao mercado de trabalho      

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ESTÁGIO 
Parecer do Supervisor da Concedente: 

 

 

(Acrescente ou elimine linhas, se necessário) 

 

Parecer do Professor Orientador: 

 

(Acrescente ou elimine linhas, se necessário) 
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Parecer do Estagiário: 

 

(Acrescente ou elimine linhas, se necessário) 

 

 

 

 

 

 
______________________,_____de________________de_______. 

 

 

____________________________________         ___________________________________ 

Assinatura do Estagiário                                       Carimbo e Assinatura do Supervisor  
 

 

 

____________________________________ 
Assinatura do Professor Orientador 
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ANEXO VIII 

 

REQUERIMENTO PARA VALIDAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Eu, (NOME COMPLETO), acadêmico(a) do Curso de (NOME COMPLETO) , matrícula ............, do 

Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI da Universidade do Estado de Santa 

Catarina - UDESC, venho por meio deste requerer validação do estágio curricular obrigatório do meu 

Curso. (RELACIONAR AQUI QUAIS OS DOCUMENTOS QUE VOCÊ ACADÊMICO ESTÁ ANEXANDO 

PARA COMPROVAR A VALIDAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O CAPÍTULO VIII DESTA 

RESOLUÇÃO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:___/___/___    _________________________________ 

                  Assinatura 

 

 

Chefe de Departamento do Curso: (  ) Deferido    (   ) Indeferido 

Justificar o indeferimento: 

 

 

 

Data:___/___/___    _________________________________ 

                  Carimbo e Assinatura 

 
 
Coordenação de estágio do Curso: (  ) Deferido    (   ) Indeferido 

Justificar o indeferimento: 

 

 

 

Data:___/___/___    _________________________________ 

                  Carimbo e Assinatura 
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ANEXO IX 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO 

 VALE DO ITAJAÍ - CEAVI 

CURSO DE ........................................ 

 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES CORRELATAS AO CURSO E REALIZADAS NO 

AMBIENTE DE TRABALHO/ou ESCRITÓRIO MODELO DO CEAVI 

ACADÊMICO(A):..........................(.nome completo)... 

 

 

 

VALIDAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

 

 
ATENÇÃO: 
FORMATAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL: 
MARGENS: esquerda e superior 3cm/direita e inferior 2cm 
Fonte: Times New Roman ou Arial 
Tamanho da fonte: 12 
Espaçamento entre linhas: 1,5 (sem pontos antes e depois) 
Espaços adicionais antes e depois de parágrafos: um espaço 
Título das seções: CAIXA ALTA E NEGRITO 
Título das sub seções: caixa baixa e negrito 
 
ENTREGA:  
Deverá ser entregue na coordenação dos estágios: Folhas* 2 e 3 deste relatório devidamente 
preenchidas juntamente com uma cópia em PDF do relatório completo em arquivo eletrônico 
(CD) devidamente identificado. 
 
Folha* 2: DADOS DA EMPRESA CONCEDENTE E DO ESTAGIÁRIO 
Folha* 3: AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 
 
 

IBIRAMA – SC  

Dia/mês/ano 
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DADOS DA EMPRESA E DO ACADÊMICO 
 
 
 
 
DADOS DA EMPRESA: 
 
Razão Social: 

Endereço:  

Cidade:                                                                     CEP:                          Estado: 

Fone:                                                                        Email: 

Nome do superior imediato: 

Cargo: 

 
 
 
 
DADOS DO ACADÊMICO: 
 
Nome: 

Endereço:  

Cidade:                                                                     CEP:                          Estado: 

Fone:                                                                        Email: 

Curso:                                                                       Matrícula: 

Número da Carteira de Trabalho: 

Data de Admissão: 

Função desempenhada: (conforme consta na carteira de trabalho) 

 

 

 

OBS: 
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AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

CRITÉRIOS AVALIADOS PELO PROFESSOR PESO 0,0 a 10,0 

1. Relatório final (redação, formatação, apresentação)  10  

2. Relatório final (introdução, fundamentação teórica) 10  

3. Relatório final (descrição das atividades realizadas e considerações finais) 40  

4. Relacionamento (respeito, confiança, solidariedade, trabalho participativo) 10  

5.    

6.    

MÉDIA PONDERADA DAS NOTAS DO PROFESSOR  

 

CRITÉRIOS AVALIADOS PELO SUPERIOR IMEDIATO 0,0 a 10,0 

1. Execução das atividades (competência, pontualidade)  

2. Relacionamento (respeito, confiança, solidariedade, trabalho participativo)  

3. Contribuições para a empresa  

4. Relatório final (descrição das atividades realizadas e considerações finais)  

5.   

 MÉDIA DAS NOTAS DO SUPERIOR  

 

NOTA FINAL DO RELATÓRIO 0,0 a 10,0 

1. Nota do professor orientador  

2. Nota do superior imediato  

MÉDIA DAS NOTAS  

 

 

_______________________, _____ de _____________________ de ________. 

 

ASSINATURAS 

   

Carimbo e Assinatura do 

Empregador 

Carimbo e Assinatura do        

Superior Imediato 

             Assinatura do Estagiário 

   

   

Assinatura do Coordenador do 

Laboratório Modelo (quando 

atividades no laboratório modelo) 

 

 Carimbo e Assinatura do 

Coordenador de Estágio do Curso 
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 (TÍTULO DO RELATÓRIO) 

 

ORIENTAÇÕES: o relatório final deverá ser elaborado de maneira objetiva, clara e sucinta, 

visando explanar O QUÊ o acadêmico faz, assim como detalhes de COMO e ONDE.  

 

Tal descrição deverá, no mínimo, atender a estrutura e conteúdo disposto neste modelo. 

Elabore-o de forma ininterrupta. Ou seja, não é necessária nova folha para cada novo 

tópico. 

 

RESUMO (Em torno de 10 linhas.) 

(Deve informar resumidamente o conteúdo do relatório de atividades. Discorra, 

resumidamente,  o objetivo desse relatório, as atividades desenvolvidas (o quê, como, onde, 

etc) e demais informações que julgar pertinente mencionar. 

 

1 INTRODUÇÃO (Em torno de uma página.) 

Iniciar contextualizando brevemente qual o objetivo desse relatório de atividades. 

Explane o quê realizou no passado e o quê realiza no local de trabalho, além de destacar 

como, onde e quando. 

 

Além dessas informações, acrescente outras que considerar relevantes e inerentes ao 

desenvolvimento de sua atividade profissional que está em linha com seu curso de graduação. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA (De 3 a 5 páginas) 

Referenciar os principais assuntos relacionados a sua atividade profissional desenvolvida no 

ambiente de trabalho.  

 

3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA CONCEDENTE (Em torno de 10 linhas.) 

Descrever resumidamente a empresa onde você trabalha (ou seja, de forma macro) até chegar 

no departamento/atividade em que você executa as atividades diariamente (ou seja, de forma 

micro). 

Por exemplo, descreva o nome, ramo de atividade, ano de fundação, número de funcionários, 

principais produtos, mercado de atuação, carteira de clientes, histórico, etc....enfim, tudo o 

que achar importante e relevante socializar sobre a empresa no seu relatório. 
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4 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS SOB SUA RESPONSABILIDADE 

NO LOCAL DE TRABALHO 

Descrever todas as atividades realizadas por você no ambiente de trabalho. 

Expor outras informações que considerar relevante. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  

Este espaço é reservado para o acadêmico descrever as considerações finais do relatório. 

Deve-se fazer links entre a revisão da literatura e a prática no local de trabalho. 

 

Também é um espaço para o acadêmico deixar suas recomendações e sugestões de melhoria 

nos processos baseado na experiência de trabalho. 

 

REFERÊNCIAS  

Referencie todas as obras que utilizou na fundamentação teórica. 

ANEXOS/APÊNDICES  

(quando existir) 

 


