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1. ENQUADRAMENDO REGULAMENTAR DO ESTÁGIO  

 

O Estágio Supervisionado é uma atividade curricular obrigatória para os estudantes do Curso de 

Administração Pública – presencial - da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira - 

UNILAB, regido pela Resolução nº 15/2017/CONSUNI e demais disposições acadêmicas, 

obedecidos aos dispositivos legais aplicáveis.  

Por definição legal, o Estágio Supervisionado é o ato educativo escolar desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam cursando o 

ensino regular em instituições de ensino superior (Lei nº 11.788/2008). 

Com o propósito de contribuir para uma maior qualidade do processo, este Manual apresenta 

detalhadamente a sistemática a ser desenvolvida por todos os envolvidos no processo de estágio. 

 

2. OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 

São objetivos do Estágio:  

1. Aproximar o discente de atividades próprias da profissão de administrador público, para que esse 

se familiarize com o processo administrativo e as áreas funcionais da administração pública;  

2. Favorecer a integração do meio acadêmico com organizações públicas e aquelas em interface 

com a área pública;  

3. Viabilizar ao discente participação efetiva, sob supervisão, em um ambiente de trabalho da 

administração pública, oportunizando a aprendizagem a partir de experiências práticas;  

4. Contribuir para o aprimoramento de processos na unidade concedente do Estágio;  

5. Fomentar o desenvolvimento do espírito crítico do discente em relação ao ofício de administrador 

público, de modo que este desenvolva uma percepção mais apurada sobre o papel social da 

administração pública e seja disseminador do interesse público de forma consciente. 

6. Promover a integração dos discentes do curso de Administração Pública da Universidade da 

Integração da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB com a comunidade local e regional onde o 

estudante estiver inserido, bem como nos países-parceiros; 

7. Cumprir a responsabilidade social, inerente à atividade da formação de mão de obra especializada 
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para atender a demanda do mercado;  

8. Incentivar a ação voluntária através de projetos de intervenção.  

 

3. CALENDÁRIO DE ESTÁGIO 

No início de cada semestre, o Coordenador de Curso estabelecerá um calendário de Estágio com a 

seguinte estrutura: 

3.1 Matrículas. 

3.2 Entrega de Termo de Compromisso e Plano de Estágio. 

3.3 Validação de outras atividades com horas de Estágio. 

3.4 Entrega de relatórios de Estágio. 

3.5 Avaliação de relatórios de Estágio 

 

4. MATRÍCULA NO ESTÁGIO 

 

4.1 A matrícula no Estágio Supervisionado será realizada no início de cada semestre em calendário 

definido pelo Coordenador de Curso.  

4.2 A matrícula no Estágio Supervisionado será realizada mediante o preenchimento de formulário 

disponibilizado pelo Coordenador de Curso. 

 

4. LOCAL DE ESTÁGIO 

 

4.1. O local de Estágio é de livre escolha do acadêmico, desde que o realize em uma das seguintes 

entidades:  

4.1.1. Nas entidades da Administração Pública Direta: União Federal, Estado-Membro e 

Municípios;  

4.1.2 Nos órgãos da Administração Pública Indireta; 

4.1.3. No terceiro setor; 

4.1.4. Nas paraestatais;  

4.1.5 Em ambientes de pesquisa e extensão pertencentes à UNILAB. 
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4.1.6. Na iniciativa privada: concessionários e permissionários de serviços públicos ou naquelas em 

que seja possível a atuação do discente em atividades de gestão em interface com o setor público; 

condicionada à manifestação prévia do professor-orientador, que verificará a pertinência do estágio 

em razão da atividade desenvolvida pela empresa.  

 

4.2 As entidades concedentes deverão atender aos seguintes requisitos para a realização do Estágio:  

4.2.1 Propiciar condições que satisfaçam os objetivos do Estágio. 

4.2.2 Possuir em seu quadro de pessoal profissional capacitado, ligado à área de administração, e 

que possa supervisionar e orientar as atividades do estudante na organização.  

4.2.3 Dispor-se a colaborar com a Coordenação do Curso no acompanhamento e supervisão do 

Estágio.  

 

4.3 O Estágio Supervisionado deverá ser realizado em uma ou mais áreas e disciplinas previstas no 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

 

4.4 O Estágio deve contemplar o desenvolvimento das competências e habilidades definidas nas 

Diretrizes Curriculares e no PPC do Curso. 

 

4.4 O aluno é responsável por providenciar o seu próprio local de Estágio.  

 

4.5 O Coordenador de Estágio, no início de cada semestre, apresentará ofertas de Estágio 

identificadas em setores da Unilab ou externamente. 

 

5. AGENTES DE ESTÁGIO 

De acordo com o artigo 12º da Resolução nº 15/2017/CONSUNI, são agentes do Estágio: 

 

5.1 Estagiário: discente com matrícula ativa em curso de graduação da Unilab, apto a desempenhar 

as atividades de estágio supervisionado. 

 

5. 2 Coordenador de curso de graduação, no exercício de suas funções. 



 Curso de Bacharelado em 

Administração Pública (presencial)  

 

6 

 

 

5.3 Coordenador de estágio: docente da Unilab indicado pelo Colegiado do curso de graduação; 

 

5.4 Orientador de estágio: docente responsável por componente(s) curricular(es) referente(s) ao 

estágio obrigatório, quando definido no Projeto Pedagógico do Curso, ou indicado diretamente pelo 

coordenador de estágio, para os casos de estágio não obrigatório; 

 

5.5 Pró-Reitoria de Graduação da Unilab. 

 

5.6 Pró-Reitoria de Relações Institucionais da Unilab. 

 

5.7 Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis da Unilab 

 

5.8 Parte concedente: instituição, empresa, órgão ou profissional liberal que receberá o(s) 

estagiário(s) para a realização das atividades descritas no plano de atividades de estágio; 

 

5.9 Supervisor de estágio: profissional da parte concedente, com formação ou experiência na área 

de conhecimento do curso do estagiário, explicitamente designado para o acompanhamento 

cotidiano in loco das atividades de estágio. 

 

6. TERMO DE COMPROMISSO 

 

6.1 A parte Concedentedeverá terá de firmar convênio com a UNILAB para receber os estagiários, 

que são encaminhados após assinatura do Termo de Compromisso pelas três partes envolvidas 

(estudante, UNILAB e entidade concedente).  

 

6.2 Caberá ao Professor Orientador e depois, à Coordenação do Curso de Administração Pública, 

analisar o campo de estágio e, sobretudo, as atividades propostas, zelando pela compatibilidade de 

ambos com as diretrizes curriculares.  
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6. CARGA HORÁRIA 

6.1 A carga horária mínima obrigatória de estágio para conclusão do curso será de 200 horas. 

 

6.2 A jornada de atividade do discente estagiário deverá ser preferencialmente compatível com o 

horário do curso do discente na Unilab, podendo ser cumprida até 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) 

horas semanais. 

 

6.3 O discente somente computará horas de estágio curricular obrigatório após a assinatura do 

termo de compromisso pela UNILAB. 

 

6.4 O aluno deverá cumprir a carga horária de Estágio Supervisionado numa mesma instituição. 

Caso não seja possível concluir o estágio na mesma instituição, o aluno deverá apresentar Relatório 

Parcial de Estágio (Anexo 5) ao professor-orientador e o Termo de Rescisão de Estágio (Anexo 6) 

deverá ser assinado pelas três partes envolvidas (estudante, UNILAB e entidade concedente). 

 

7. INÍCIO DO ESTÁGIO 

 

7. 1 Os alunos podem iniciar o Estágio após aprovação em 50% das disciplinas obrigatórias da 

matriz curricular do PPC. 

  

7.2 Uma vez que a entidade concedente manifestar-se favoravelmente ao oferecimento do estágio, o 

aluno encaminhará para a Coordenação do Curso de Administração Pública (Presencial) os 

seguintes documentos, devidamente preenchidos e assinados, em 03 (três) vias, para posteriores 

providências de assinatura por parte da UNILAB, todos conforme modelos da Coordenação de 

Curso: 

7.2.1. Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório (Anexo 1); 

7.2.2 Plano de Estágio (Anexo 2); 

7.2.3 Declaração do discente de que possui conhecimento das regras do Estágio, de suas obrigações 

e do calendário de cumprimento das mesmas (Anexo 3). 
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7.3 Esses documentos deverão ser entregues na secretaria do curso de Administração Pública 

(Presencial), respeitando o calendário de atividades de Estágio.  

 

8. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DO ESTÁGIO E MODIFICAÇÃO DA CARGA 

HORÁRIA 

 

8.1 Após assinatura do termo de compromisso, por motivo de força maior e após contato com o 

orientador, poderá solicitar o estagiário uma prorrogação do período do estágio, devendo ser 

assinado o termo aditivo de compromisso de estágio pelas três partes envolvidas (estudante, 

UNILAB e entidade concedente), conforme modelo da Coordenação de Curso de Administração 

Pública (Anexo 4). 

 

8.2 O termo aditivo de Carga Horária (anexo 7) deverá ser assinado pelas três partes envolvidas 

(estudante, UNILAB e entidade concedente), em caso de modificação da carga horária diárias e 

semanal. 

 

9. CONCLUSÃO DO ESTÁGIO 

 

9.1 As atividades do Estágio obrigatório serão consideradas concluídas assim que o discente 

entregar para a Coordenação de Curso os seguintes documentos: 

9.1.1 Avaliação do discente, emitida pelo responsável de Estágio na unidade concedente 

(Supervisor de Estágio), conforme modelo contido no Anexo 8;  

9.1.2 Declaração, expedida pela unidade concedente, informando: função desempenhada pelo 

estagiário, data de início e término do Estágio e a carga horária total realizada (Anexo 9);  

9.1.3 Relatório de Estágio, de acordo com modelo disponibilizado pela Coordenação do Curso, 

contendo a assinatura e a nota atribuída pelo Professor Orientador (Anexo 10). 

9.1.4 O Relatório de Estágio compreenderá as seguintes seções:  

a) Resumo do Plano de Estágio;  

b) Caracterização do cargo, suas funções e responsabilidades;  
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c) Descrição das atividades realizadas;  

d) Relato em forma de memorial que consistirá em um espaço para o discente escrever sua vivência, 

as contribuições do curso para a atividade profissional realizada e a contribuição do estágio para a 

sua formação acadêmica e dificuldades encontrada; 

e) Auto avaliação da experiência e do desempenho profissional;  

f) Avaliação feita pelo professor supervisor do Estágio que acompanhou o discente estagiário 

durante a realização do mesmo (Anexo 11). 

 

9.2 O prazo máximo para entrega do relatório será de 30 dias corridos a contar da data do término 

do mesmo sendo que o prazo máximo de conclusão do componente curricular “Estágio 

Supervisionado” (realização do Estágio, entrega de relatório, correção e avaliação), não poderá 

exceder 6 meses, a contar da matrícula no mesmo, sob pena de ter impossibilitado o lançamento das 

notas nos sistemas acadêmicos.nota 

 

9.3 Os documentos a entregar devem ser originais.  

 

10. AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

De acordo com o artigo 35º da Resolução nº 15/2017/CONSUNI, o discente estagiário será avaliado 

pelo Supervisor, pelo orientador, e pelo coordenador de estágio, observando: 

10.1 Os procedimentos previstos nesta Resolução, nos Projetos Pedagógicos de Curso e em normas 

complementares. 

10.2 O desenvolvimento das atividades pelo discente estagiário em consonância com o plano de 

estágio apresentado. 

10.3 A conduta do discente estagiário, em aspectos como: responsabilidade, ética, compromisso, 

entre outros. 

10.4 A análise dos relatórios, conforme o caso. 

10.5 Em caso de reprovação, o discente deverá cursar novamente o componente curricular, 

apresentando novo Plano de Estágio. 
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11. VALIDAÇÕES  

11.1 Discentes funcionários ou servidores de organizações públicas, privadas ou não-

governamentais podem requerer que sejam validadas as suas atividades profissionais para o Estágio, 

contanto que haja consonância entre as ações desempenhadas e os campos de Estágio descritos 

neste regulamento. Para tal deverão utilizar o formulário próprio (anexo 12), anexando cópia dos 

documentos nele elencados. 

 

11.2. As atividades de extensão, de monitoria, de iniciação científica no ensino superior e bolsa de 

trabalho da UNILAB, desenvolvidas pelo estudante no período de duração do curso, poderão ser 

validadas como Estágio sendo vedada a utilização do mesmo período de atividades 

simultaneamente como atividades complementares. Para validação dessas atividades, deverão 

utilizar o formulário próprio (anexo 13), anexando cópia dos documentos nele elencados. 

 

11.3. O pedido de validação deverá ser examinado pelo Coordenador de Estágio que emitirá seu 

parecer. Uma vez deferida a validação, o discente servidor, funcionário ou bolsista PROBTI deverá 

apresentar o Relatório de Estágio conforme modelo constante no Anexo 10. Para discente 

beneficiado com validação de atividades de extensão, monitoria ou iniciação científica, o relatório 

seguirá o modelo constante no Anexo 14.  

 

11.4 Em caso de indeferimento do pedido de validação, o discente deverá cumprir todas as etapas 

previstas na seção anterior, realizando integralmente o Estágio curricular obrigatório. 
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12. ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 

12.1 No caso do aluno desejar realizar Estágio não obrigatório, deverá realizar todas as etapas 

prevista para o Estágio curricular obrigatório, substituindo apenas o termo de compromisso pelo 

específico, constante no anexo 14. 

 

12.2 O Estágio não obrigatório somente poderá ser utilizado como parte da carga horária de 

atividades complementares, respeitados os limites de carga horária previstos. 

 

12. INSTRUMENTOS DE GESTÃO PEDAGÓGICA DO ESTÁGIO 

Caberá ao Coodenador de Estágio garantir a existência dos seguintes elementos: 

12.1 Base de dados de convênios de Estágio. 

12.2 Base de dados de alunos em situação de frequência e conclusão de Estágio. 

12.3 Base de dados de supervisores de Estágio. 

12.4 Arquivo físico dos processos de início e conclusão de Estágio. 

12.5 No final de cada semestre, partilhar com o Coordenador de Curso arquivos em formato digital 

com o histórico do Estágio. 

 

13. CASOS OMISSOS 

13.1 Os casos omissos devem ser analisados pelo Coordenador de Estágio e elaborada proposta 

dirigida ao Coordenador de Curso que tomará uma decisão. 

13.2 Nos casos onde o Coordenador de Curso tenha algumas dúvidas, deverá submeter para análise 

e decisão do Colegiado de Curso. 

 



Anexo 1 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

(Modelo fornecido pela PROGRAD) 



Anexo 2 

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

DADOS DO ALUNO 

Nome: Matrícula: 

Curso: Email: 

DADOS DA PARTE CONCEDENTE 

Empresa: CNPJ: 

Nome do Supervisor: 

Cargo: Email: 

DADOS DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Nome: 

Instituto: Email: 

INFORMAÇÕES DO ESTÁGIO 

(     ) Estágio Obrigatório 

Definido no projeto pedagógico do curso, cuja carga 

horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.  

(     ) Estágio Não-obrigatório 

Desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga 

horária regular e obrigatória. 

Vigência Início:               /         /        Término:            /           / 

Carga Horária Diária:           horas Semanal:          horas 

OBJETIVO DO ESTÁGIO 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 

Redenção       de                                  de                . 

 

______________________________________ 

Estagiário 

 

 ____________________________________ 

Professor Orientador da UNILAB 

 

__________________________________ 

Supervisor da Concedente 

 

Anexo 3 



 

 

 

Declaração de Conhecimento das Normas de Estágio Curricular Obrigatório 

 

Eu_________________________________________________________, aluno regularmente 

matriculado no Curso de Bacharelado em Administração Pública (Presencial) dessa Instituição 

Federal de Ensino Superior na componente curricular Estágio Supervisionado, sob nº de matrícula 

_________________, declaro estar ciente da legislação, regulamentos e normas pertinentes que o 

regulamentam, das minhas obrigações como estagiário e do calendário de cumprimento das 

atividades, conforme previsto no Plano de Atividades apresentado ao orientador de Estágio. 

Declaro ainda estar ciente de que devo realizar Estágio Supervisionado com duração de 200 horas 

para complementar a formação profissional., não podendo ultrapassar, 6 horas diárias e 30 horas 

semanais. 

 

Redenção, ________ de _____________________ de _________. 

 

________________________________________________  

Aluno 

 



 

 

Anexo 4 

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO  
 

Firmam o presente Termo Aditivo o ESTAGIÁRIO, a(o) CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 

todos abaixo identificados, ficando estabelecido nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008: 
 

 INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

 Nome: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afrobrasileira - UNILAB 

CNPJ:   

 Representante legal:   Cargo: Reitor   

 Email:  Telefone:   

 Endereço:   

 Bairro:  CEP:   

 Cidade:  Estado:   

 ESTAGIÁRIO(A)  

 Nome:  

 Curso:  

 Matrícula: CPF:  

 Email: Telefone:  

 Endereço:  

 Bairro: CEP:  

 Cidade: Estado:  

 CONCEDENTE  

 Nome: CNPJ:  

 Representante Legal: Cargo:  

 Email: Telefone:  

 Endereço:  

 Bairro: CEP:  

 Cidade: Estado:  

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente aditamento tem por objetivo alterar a carga horária prevista no Termo de Compromisso de Estágio assinado em (DATA), para 

___ horas diárias e _____ horas semanais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais Cláusulas do Termo de Compromisso de Estágio.  

E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (Três) vias de igual teor e forma. 

 

Redenção          de                                       de             . 

 
_________________________________________ 

ESTAGIÁRIO(A) 
 
 

_______________________________________________________________ 

Nome da Empresa 

  Nome do representante legal e cargo  

 

 

__________________________________________________________

Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-brasileira - UNILAB 

 



 

 

Anexo 5 

RELATÓRIO PARCIAL DE ESTÁGIO - ALUNO 

 

(   ) Estágio Obrigatório     (   ) Estágio Não Obrigatório  

Relatório referente ao período de: _____/____/____ a ____/____/____  

 

DADOS DO ALUNO 

Nome: Matrícula: 

Curso: Email: 

DADOS DA PARTE CONCEDENTE 

Empresa: CNPJ: 

Nome do Supervisor: 

Cargo: Email: 

DADOS DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Nome: 

Instituto: Email: 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO (DESCRIÇÃO SUSCINTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades realizadas no estágio: 
Discordo 

plenamente 

Discordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

plenamente 
  



 

 

a) Estão previstas no Plano de Estágio.     

b) São compatíveis com o curso que faço.     

c) São compatíveis com o período do curso que faço.     

d) Permitem que aplique os conhecimentos teóricos e 

práticos obtidos no curso. 

    

O ambiente em que estão sendo desenvolvidas as atividades 

de estágio: 

      

a) Possui recursos e materiais para o desenvolvimento 

das atividades. 

    

Conhecimentos para a formação profissional:       

a) Estou evoluindo na aquisição de novos 

conhecimentos. 

    

b) Tenho percebido minhas potencialidades e 

limitações. 

    

Relacionamento e Sociabilidade:       

a) Estou melhorando meu senso de responsabilidade.     

b) Estou melhorando a convivência e a integração com 

outras pessoas. 

    

 

Cite as disciplinas que se relacionam com o estágio:   

  

  

 

Apresente as dificuldades encontradas no estágio:   

  

  

 

Avalie seu estágio para sua formação profissional e como experiência de trabalho e vida:   

  

  

 

Data: ____/____/____  

   ______________________________ 

Estagiário 

Considerações e aprovação do Professor Orientador:   

  

  

 

Data: ____/____/____      ________________________________ 

  Professor Orientador 

Este relatório deve ser preenchido e entregue para o Professor Orientador em caso de rescisão de estágio. 



 

 

Anexo 6 

TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO  

 
Firmam o presente Termo de Rescisão o ESTAGIÁRIO, a(o) CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO, todos abaixo identificados, conforme estabelecido nos termos da Lei nº 11.788, de 25 

de setembro de 2008: 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Nome: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afrobrasileira - UNILAB 

CNPJ:  

Representante legal:   Cargo: Reitor  

Email:  Telefone:  

Endereço:  

Bairro:  CEP:  

Cidade:  Estado:  

ESTAGIÁRIO(A) 

Nome: 

Curso: 

Matrícula: CPF: 

Email: Telefone: 

Endereço: 

Bairro: CEP: 

Cidade: Estado: 

CONCEDENTE 

Nome: CNPJ: 

Representante Legal: Cargo: 

Email: Telefone: 

Endereço: 

Bairro: CEP: 

Cidade: Estado: 

 
O Termo de Compromisso de Estágio e seus aditivos, celebrado entre as partes, fica rescindido em 

_____/_____/______. Por estarem assim ajustadas e compromissadas, as partes assinam o presente 

instrumento em 3 (três) vias. 

  

 

 

 

_________________________________________ 

ESTAGIÁRIO(A) 
 
 

_______________________________________________________________ 
Nome da Empresa 

  Nome do representante legal e cargo  

 

 

__________________________________________________________ 

Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afrobrasileira - UNILAB 

 

 

Redenção          de                                       de             . 

 



 

 

Anexo 7 

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - CH 

 

Firmam o presente Termo Aditivo o ESTAGIÁRIO, a(o) CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 

todos abaixo identificados, ficando estabelecido nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008: 
 

 INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

 Nome: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afrobrasileira - UNILAB 

CNPJ:   

 Representante legal:   Cargo: Reitor   

 Email:  Telefone:   

 Endereço:   

 Bairro:  CEP:   

 Cidade:  Estado:   

 ESTAGIÁRIO(A)  

 Nome:  

 Curso:  

 Matrícula: CPF:  

 Email: Telefone:  

 Endereço:  

 Bairro: CEP:  

 Cidade: Estado:  

 CONCEDENTE  

 Nome: CNPJ:  

 Representante Legal: Cargo:  

 Email: Telefone:  

 Endereço:  

 Bairro: CEP:  

 Cidade: Estado:  

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente aditamento tem por objetivo alterar a carga horária prevista no Termo de Compromisso de Estágio assinado em (DATA), para 

___ horas diárias e _____ horas semanais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais Cláusulas do Termo de Compromisso de Estágio.  

E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (Três) vias de igual teor e forma. 

 

Redenção          de                                       de             . 

 

_________________________________________ 

ESTAGIÁRIO(A) 



 

 

Anexo 8 

RELATÓRIO  DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO -UNIDADE CONCEDENTE 

 

Tipo de estágio:  (   ) Estágio Obrigatório     (   ) Estágio Não Obrigatório 

Relatório referente ao período de: ____/____/______ a ____/____/______  

 

DADOS DO ALUNO 

Nome: Matrícula: 

Curso: Email: 

DADOS DA PARTE CONCEDENTE 

Instituição: CNPJ: 

Nome do Supervisor: 

Cargo: Email: 

DADOS DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Nome: 

Instituto: Email: 

 

As atividades desenvolvidas no estágio: 
Discordo 

plenamente 

Discordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

plenamente  
 

a) Estão de acordo com o Plano de Estágio     

b) São compatíveis com o curso e o período do 

estagiário 

    

c) Satisfazem as expectativas da unidade concedente     

 

Avaliação do Estagiário – Atribua uma classificação de 1 a 5 (1. Muito Insuficiente; 

2.Insuficiente; 3. Razoável; 4. Bom; 5. Muito Bom)   

 

Item a avaliar Clas. 

Aplicação de Conhecimentos - Aplica os conhecimentos adquiridos no curso no 

desenvolvimento das atividades. 
 

Autocrítica - Demonstra capacidade de reconhecer suas dificuldades e erros.  

Autodesenvolvimento - Demonstra interesse na aquisição de conhecimentos e na 

participação em treinamentos e eventos, visando o aperfeiçoamento profissional. 
 

Compreensão - Observa e analisa os elementos de uma situação, chegando à 

compreensão do todo. 
 

Comprometimento - Conhece e compartilha dos objetivos e metas da empresa.  

Cooperação - Oferecer auxílio e solicita a colaboração do grupo de trabalho nas 

atividades. 
 



 

 

Item a avaliar Clas. 

Criatividade - Apresenta sugestões criativas e inovadores ou propõe melhorias 

nas atividades. 
 

Exigência de Qualidade e Eficiência - Procede de forma a executar atividades 

que satisfazem ou excedem os padrões de excelência estabelecidos pela empresa. 
 

Iniciativa - Busca solucionar ou encaminhar problemas e dificuldades 

encontradas. 
 

Planejamento - Sistematiza os meios para a realização das atividades.  

Relacionamento - Contribui para a harmonia do ambiente, relacionando-se bem 

com o grupo. 
 

Responsabilidade - Cumpre as tarefas nos prazos, respeita os horários de estágio 

e as normas. 
 

Zelo - Prima pela limpeza, organização e segurança dos recursos e dos ambientes.  

 

A formação que o estagiário está recebendo na UNILAB atende as necessidades da Unidade 

Concedente?  

 

Considerações do Supervisor de Estágio:   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

  

 

Data: ____/____/____    

 

 ______________________________            ______________________________ 

            Supervisor de Estágio             Estagiário 

 



 

 

Anexo 9 

CARTA DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO  

(ATENÇÃO - Papel Timbrado da Instituição) 

 

Ilmo(a). Sr(a)____________________________________________, Coordenador(a) do Curso de 

Bacharelado em Administração Pública (Presencial) da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afrobrasileira – UNILAB 

Ref. Conclusão de estágio de 

______________________________________________ 

Nome do(a) aluno(a) 

Orientado pelo(a) Professor(a) _________________________ 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

De acordo com determinação do Regulamento de Estágio do Curso de Bacharelado em 

Administração Pública (Presencial) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afrobrasileira, vimos informar a V.S.ª que o(a) aluno(a) supracitado(a) concluiu sua prática 

supervisionada nesta instituição. 

 

Nome do Supervisor na instituição: ____________________________________________ 

Área em que se realizou a prática: ___________________________________________ 

Início: ____/____/____ Término: ____/____/____ 

Realizado em _____ meses e _____ horas efetivas. 

 

___________________________________________ 

Carimbo e assinatura do responsável pela instituição 

 

___________________________________________ 

Assinatura do aluno 

 

Local, data 



 

 

Anexo 10 

Relatório de Conclusão de Estágio – Orientações e Estrutura 

 

Depósito do Relatório de Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório – O relatório final de 

estágio deverá ser encaminhado ao professor-orientador em uma cópia impressa (contendo cópia de 

todos os comprovantes), encadernado em espiral e uma cópia digital enviada através de campo 

específico do componente curricular obrigatório “Estágio Supervisionado” do Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, no qual deverá estar matriculado, dentro dos prazos 

previstos na regulamentação específica. 

 

Formatação: O Relatório deverá seguir as normas da ABNT e o mesmo padrão previsto para o 

Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Bacharelado em Administração Pública da UNILAB, 

no tocante a espaçamento, margens, etc. 

 

Estrutura do Relatório: 

Capa; 

Lista de Anexos, Apêndices, Tabelas, Gráficos (caso haja, nessa ordem); 

Sumário; 

Introdução: Deverá apresentar o resumo do Plano de Estágio 

Capítulo 1: Caracterização da Instituição 

 1.1 Identificação do estagiário (Nome, Número de matrícula. Funções 

desempenhadas -descrição sucinta) 

 1.2. Identificação da Instituição (Nome, Endereço completo – Cidade, UF, CEP, 

Tel., e-mail -, Ramo de atividade, Nº de empregados/ Servidores) 

 1.3. Disciplinas correlatas (disciplinas cursadas no Bacharelado que tenham relação 

com o estágio) 

Capítulo 2: Análise da organização – o estagiário deverá desenvolver os seguintes itens -  

  2.1. Histórico da Organização (fundação, evolução, fusão, separação, principais tipos 

de produtos/serviços, níveis de produção, tendências futuras do setor e da empresa etc.); 

  2.2. Organograma Geral da Organização; 

  2.3. Inovação Tecnológica: tem por finalidade explorar, e evidenciar novos produtos, 

serviços e/ou processos que promovam a otimização dos recursos públicos (humanos, materiais, 

financeiros, informacional, etc.), de modo que proporcione eficiência, eficácia e a afetividade da 

Administração Pública Brasileira. 

  2.4. Controle da Administração Pública: tem por finalidade explorar, gerar e difundir 



 

 

as principais técnicas e modelos de controle da Administração Pública Brasileira no campo 

administrativo, legislativo, judiciário e social, de modo a proporcionar a eficiência e a efetividade 

da gestão pública.  

  2.5. Políticas Públicas e Desenvolvimento Local: tem por finalidade avaliar, propor, 

difundir e analisar programas, projetos e ações que contribuem para o processo do desenvolvimento 

local e da eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública.  

Capítulo 3: Características da área em que realizou o Estágio - o aluno deverá apresentar 

detalhamento das atividades desenvolvidas pela organização e, quando existir, o(s) fluxograma(s) 

da(s) atividade(s) principal(is). 

Capítulo 4: Desenvolvimento - Descrição das atividades desenvolvidas durante a realização 

do estágio, com caracterização do cargo, suas funções e responsabilidades. 

Conclusão - Considerações finais do relatório, onde o estagiário analisará as relações entre 

sua vivência na organização, as contribuições do curso para a atividade profissional realizada, a 

contribuição do estágio para sua formação acadêmica e dificuldades encontradas, além de auto-

avaliação da experiência e do seu desempenho pessoal. 

 Referencial Bibliográfico - Serão citadas apenas as referências utilizadas para realização do 

relatório, incluídas aquelas relativas à caracterização da organização. 

Apêndice; 

Anexos - Deverão constar como anexos todos os formulários específicos contidos no Manual 

de Estágio necessários para o caso específico.  

 



 

 

Anexo 11 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO – PROFESSOR ORIENTADOR 

 

Período de estágio referente ao acompanhamento: _____/____/____ a ____/____/____ 

 

Tipo de estágio: (   ) Estágio Obrigatório (   ) Estágio Não Obrigatório 

 

DADOS DO ALUNO 

Nome: Matrícula: 

Curso: Email: 

DADOS DA PARTE CONCEDENTE 

Empresa: CNPJ: 

Nome do Supervisor: 

Cargo: Email: 

DADOS DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Nome: 

Instituto: Email: 

 

O professor deve realizar contato com o Supervisor de Estágio e o Estagiário para subsidiar o 

preenchimento deste relatório. 

Contato com o Supervisor em _____/____/____ 

Recurso utilizado:   

 

As atividades realizadas pelo estagiário: 
Discordo 

plenamente 

Discordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

plenamente 
 

 

a) São compatíveis com o curso.     

b) Estão previstas no Plano de Estágio.     

c) Permitem que aplique os conhecimentos teóricos e 

práticos obtidos no curso. 

    

d) Permitem a aquisição de novos conhecimentos.     

e) Satisfazem as expectativas da Unidade Concedente.     

O ambiente em que estão sendo desenvolvidas as atividades 

de estágio: 

      

a) Possui recursos e materiais para o desenvolvimento 

das atividades. 

    

O Supervisor de Estágio:       

a) Acompanha as atividades realizadas pelo estagiário.     

b) Auxilia o estagiário na solução de problemas ou 

dificuldades. 

    

 

Considerações e aprovação do Professor Orientador:   



 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

  

 

Data: ____/____/____     

 

  ________________________________ 

  Professor Orientador 



 

 

Anexo 12 

SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS PARA 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

(Servidores públicos, empregados de associações, ONGs, etc) 

 

 ESTAGIÁRIO(A)  

 Nome:  

 Curso:  

 Matrícula: CPF:  

 Email: Telefone:  

 Endereço:  

 Bairro: CEP:  

 Cidade: Estado:  

 CONCEDENTE  

 Nome: CNPJ:  

 Representante Legal: Cargo:  

 Email: Telefone:  

 Endereço:  

 Bairro: CEP:  

 Cidade: Estado:  

 Tipo de vínculo na Instituição: Tempo de serviço:  

 Carga horária semanal:  

 



 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (Descrição sucinta das atividades desenvolvidas pelo aluno no 

trabalho.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos a anexar: 

a) Plano de atividades de Estágio 

b) Cópia do contrato social da empresa (caso o aluno seja o proprietário) ou cópia do registro e do 

Estatuto (caso o aluno seja dirigente da ONG ou Associação) 

c) Cópia do cartão do CNPJ (caso o aluno seja o proprietário ou dirigente da ONG ou Associação) 

d) Comprovante de registro na prefeitura Municipal (caso o aluno seja o proprietário ou dirigente da ONG 

ou Associação) 

e) Cópia da CTPS, nas folhas que contém foto, qualificação civil, e folha de registro de trabalho (caso o 

aluno seja empregado/funcionário) 

f) Cópia do termo de posse e/ou último contracheque (caso o aluno seja servidor público) 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Aluno 

 

APROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 

 

(      ) Deferido 

 

 

 

___ / ___ / ________ 

data 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Professor Responsável pela  

Atividade de Estágio 
(      ) Indeferido 

 

 

 

 



 

 

Anexo 13 

SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES EM PROJETOS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA/TECNOLÓGICA OU EXTENSÃO/INOVAÇÃO PARA 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

(Anexar comprovantes de vínculo ao projeto.) 

 

DADOS DO ALUNO 

Nome:  Nº de matrícula 

Telefone: (     )  Celular: (     ) e-mail:   

 

DADOS DO PROJETO 

Titulo do Projeto:  

Nome do Orientador do Projeto: 

Tipo de vínculo do aluno (bolsista ou voluntário): 

Vigência do vínculo com 

projeto: 

Início: Término: 

Carga horária semanal desenvolvida no projeto: 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (Descrição sucinta das atividades desenvolvidas pelo aluno no 

projeto.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

_ 

Assinatura do Aluno 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Orientador do Projeto 

APROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 

 

(      ) Deferido 

 

 

 

___ / ___ / ________ 

 

 

________________________________________ 



 

 

(      ) Indeferido 

 

data Assinatura do Professor Responsável pela  

Atividade de Estágio 

 

PROFESSOR ORIENTADOR DO ESTÁGIO 

Nome: 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Professor Orientador do Estágio 

 



 

 

ANEXO 14 

Estrutura do Relatório de Aproveitamento de Projetos de Pesquisa como Estágio Curricular 

Obrigatório 

 

Depósito do Relatório de Aproveitamento de Projetos de Pesquisa  – O relatório final de 

aproveitamento de projetos de pesquisa como Estágio deverá ser encaminhado ao professor-

orientador em uma cópia impressa (contendo cópia de todos os comprovantes), encadernado em 

espiral e uma cópia digital enviada através de campo específico do componente curricular 

obrigatório “Estágio Supervisionado” do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – 

SIGAA, no qual deverá estar matriculado, dentro dos prazos previstos na regulamentação 

específica. 

 

Formatação: O Relatório deverá seguir as normas da ABNT e o mesmo padrão previsto para o 

Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Bacharelado em Administração Pública da UNILAB, 

no tocante a espaçamento, margens, etc 

 

Estrutura do Relatório: 

Capa; 

Lista de Anexos, Apêndices, Tabelas, Gráficos (caso haja, nessa ordem); 

Sumário; 

Introdução: Deverá conter a apresentação sucinta do projeto 

Capítulo 1: Caracterização do projeto 

1.1. Identificação do estagiário (Nome; N° de matricula; Atividades desenvolvidas -Atuação 

sucinta) 

1.2. Identificação do projeto (Titulo, Nome do orientador, Tipo de vínculo do aluno -bolsista 

ou voluntário, vigência do vínculo - Inicio e término, Carga horária total e Carga horária 

semanal desenvolvida no projeto). 

1.3. Disciplinas correlatas (disciplinas cursadas no Bacharelado que tenham relação com o 

projeto) 

Capítulo 2: Desenvolvimento - O aluno deverá apresentar um detalhamento das atividades 

desenvolvidas no projeto, com a caracterização das suas funções e responsabilidades, incluindo os 

resultados obtidos (Participação em eventos, publicação, etc.) 

Conclusão - Consideração finais do relatório onde o discente analisara as relações entre sua 

participação no projeto, as contribuições das atividades desenvolvidas para sua formação acadêmica 

e profissional, as contribuições do curso para as atividades desenvolvidas e dificuldades 



 

 

encontradas, além de auto-avaliação da experiência e do seu desempenho pessoal. 

 Referencial Bibliográfico - Serão citadas apenas as referências utilizadas para realização do 

relatório, incluídas aquelas relativas  ao projeto. 

Apêndice; 

Anexos - Deverão constar como anexos todos os formulários específicos contidos no Manual 

de Estágio necessários para o caso específico.  

 



 

 

Anexo 15 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO 

 

Firmam o presente Termo de Compromisso para realização de estágio não-obrigatório, o 

ESTAGIÁRIO, a(o) CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, todos abaixo 

identificados, ficando estabelecido: 

 

 INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

 Nome: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afrobrasileira - UNILAB 

CNPJ:   

 Representante legal:   Cargo: Reitor   

 Email:  Telefone:   

 Endereço:   

 Bairro:  CEP:   

 Cidade:  Estado:   

 ESTAGIÁRIO(A)  

 Nome:  

 Curso:  

 Matrícula: CPF:  

 Email: Telefone:  

 Endereço:  

 Bairro: CEP:  

 Cidade: Estado:  

 CONCEDENTE  

 Nome: CNPJ:  

 Representante Legal: Cargo:  

 Email: Telefone:  

 Endereço:  

 Bairro: CEP:  

 Cidade: Estado:  

  
CLÁUSULA PRIMEIRA:  
O objetivo do presente compromisso é possibilitar ao estudante universitário, na qualidade de ESTAGIÁRIO(A), 

o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, experiência 

prática na linha de formação nas dependências da(o) CONCEDENTE, nos termos do da Lei nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
Fica compromissado entre as partes que:  

a) As atividades de estágio a serem cumpridas pelo(a)  ESTAGIÁRIO(A) serão desenvolvidas das _________ 

 



 

 

às ________ horas de 2ª a 6ª feira, totalizando _________ horas por semana; 

b) A jornada de atividade de estágio deverá compatibilizar-se com o horário escolar do(a) ESTAGIÁRIO(A) 

e com o horário do(a) CONCEDENTE; 

c) Fica assegurado ao(à) ESTAGIÁRIO(A), sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) 

ano, período de 30 (trinta) dias de recesso de estágio, a ser gozado preferencialmente durante suas férias 

escolares; 

d) Este Termo de Compromisso de Estágio terá vigência de ___/___/____ a ___/___/____, podendo ser 

rescindindo a qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicado escrito com antecedência mínima 

de 5 (cinco) dias e assinatura da rescisão desse termo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá ao(à) CONCEDENTE: 

a) Garantir ao(à) ESTAGIÁRIO(A) o cumprimento das exigências escolares, inclusive no que se refere ao 

horário escolar; 

b) Proporcionar ao(à) ESTAGIÁRIO(A) atividade de aprendizagem social, profissional e cultural 

compatíveis com sua formação profissional; 

c) Proporcionar ao(à) ESTAGIÁRIO(A) condições de treinamento prático e de relacionamento humano; 

d) Proporcionar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão 

e a avaliação do estágio; 

e) Indicar representante da empresa, para acompanhar e supervisionar as atividades executadas no decorrer do 

estágio e a avaliação final do(a) ESTAGIÁRIO(A).  

 

CLÁSULA QUARTA:  
No desenvolvimento do estágio caberá ao(à) ESTAGIÁRIO(A): 

a) Cumprir a programação estabelecida para seu estágio; 

b) Comunicar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO fato relevante sobre seu estágio; 

c) Elaborar e entregar ao(a) CONCEDENTE, para posterior análise da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 

relatório sobre o estágio na forma estabelecida. 

 

CLÁSULA QUINTA:  
No desenvolvimento do estágio caberá à INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

a) Indicar professor-orientador, para acompanhar e supervisionar às atividades executadas no decorrer do 

estágio e a avaliação final do(a) ESTAGIÁRIO(A). 

b) Elaborar, junto com o(a) CONCEDENTE e o(a) ESTAGIÁRIO(A), o plano de atividades do estágio, que 

deverá ser incorporado a este Termo de Compromisso. 

 

CLÁUSULA SEXTA:  
Durante a vigência do estágio serão concedidos mensalmente ao(à) ESTAGIÁRIO(A) bolsa e auxílio–transporte 

no valor de R$ _____________ (___________________________). 

Parágrafo único: No caso de estágio não-obrigatório é de caráter compulsório ao(à) CONCEDENTE, a 

concessão de benefício no formato de bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
Na vigência regular do presente Termo de Compromisso, o(a) ESTAGIÁRIO(A) estará incluído(a) na cobertura 

de seguro contra acidentes pessoais proporcionada pela Apólice nº _______________________ da Companhia 

___________________, sob responsabilidade da CONCEDENTE. 

 
CLÁUSULA OITAVA: 
Constituem-se motivo para a interrupção automática do presente Termo de Compromisso de Estágio: 

a) A conclusão ou abandono do curso e o trancamento da matrícula; 

b) O não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso. 

 

CLÁUSULA NONA:  
O presente estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza entre o(a) ESTAGIÁRIO(A) e o(a) 

CONCEDENTE, nos termos do que dispõe o § 1º do art. 12 da Lei nº 11.788/ 2008.  

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
De comum acordo, as partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Ceará, em Fortaleza, 

para resolver questões oriundas do presente instrumento. 
Por estarem assim ajustadas e compromissadas, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) 

vias. 

 
Redenção          de                                       de             . 

 
_________________________________________ 

ESTAGIÁRIO(A) 
 
 

_______________________________________________________________ 

Nome da Empresa 

  Nome do representante legal e cargo  

 

 

__________________________________________________________

Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afrobrasileira - UNILAB 

 

 

 
TESTEMUNHAS 

 
 

___________________________________________________ 

Nome 

CPF 

 

 

______________________________________________ 

Nome 

CPF 
 



 

 

Anexo 16 

Ficha de avaliação – Relatório de Estágio Supervisionado 

DADOS DO ALUNO 

Nome: Matrícula: 

Curso: Email: 

DADOS DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Nome: 

Instituto: Email: 

 

Apresentação do Relatório 

As notas serão atribuídas em função do desempenho do acadêmico em cada um dos aspectos avaliados, 

conforme consta no Regulamento de Estágio Supervisionado 

Aspectos a serem avaliados Nota 

Clareza, coerência, objetividade e fluência na exposição (0 a 1 ponto)  

Domínio do tema e postura acadêmica (0 a 1 ponto)  

Cumprimento da estrutura física do relatório, conforme Manual de Estágio (Anexo 10 

ou 14, conforme o caso) (0 a 1 ponto) 

 

Acompanhamento das atividades (conforme avaliação do supervisor ou professor-

orientador) (0 a 1 ponto) 

 

Conteúdo do relatório (introdução, desenvolvimento e conclusão) (0 a 6 pontos)  

Nota Final  

 

Modificações necessárias para a entrega da versão final do relatório final de estágio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROFESSOR-ORIENTADOR DO ESTÁGIO 

Data: ___/___/_____ 

 

________________________________________ 

Assinatura do Professor Orientador do Estágio 

 

 


