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1 – APRESENTAÇÃO 
 
ESCOLA DE VETERINÁRIA 
  
Criada em 1932, a Escola de Veterinária da UFMG é um fruto de mentes idealistas e de personalidades 
incansáveis. Pioneira e matriz na área da Medicina Veterinária brasileira, completa, em 2017, 85 anos de 
história sólida, tendo formado mais de 6000 veterinários. 
 
Com uma história rica de grandes conquistas, a Escola segue com a missão de geração, desenvolvimento, 
transmissão e aplicação do conhecimento na ciência animal. Por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 
visa formar recursos humanos críticos e éticos, comprometidos com a transformação da sociedade e o 
desenvolvimento sustentável.  
 
 Na trilha do pioneirismo e da inovação, a Escola de Veterinária da UFMG contribuiu efetivamente, nesses 85 
anos, para a saúde e produção animal, criando e revolucionando conceitos, desenvolvendo novas 
tecnologias e produtos, gerando conhecimento científico sólido, aplicado na melhoria do bem-estar animal e 
no desenvolvimento do agronegócio brasileiro.  
 
Com olhar voltado para o futuro, a Escola comemora um passado de excelência que a coloca entre as mais 
conceituadas instituições de ensino, pesquisa e extensão no cenário brasileiro e mundial. Hoje, oferece 
também o Curso de Aquacultura e Curso de Mestrado e Doutorado em Ciência Animal e Zootecnia e a 
residência médico-veterinária, com 19 áreas de concentração. 
 
A Escola de Veterinária da UFMG foi e continua sendo referência em seu campo de atuação e segue 
investindo em ideias, renovação, qualidade do ensino, modernização de sua estrutura e na qualificação de 
seus professores, buscando trazer avanços para a ciência e para a sociedade como um todo (ESCOLA DE 
VETERINÁRIA, 2017). 
 
CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA  
 
O curso de Medicina Veterinária, criado em 1932, é voltado para a formação de profissionais que irão 
trabalhar com animais de pequeno e grande porte, com foco em áreas como clínica, reprodução, cirurgia, 
produção, sanidade e defesa animal, controle de zoonoses e inspeção de produtos de origem animal. O 
Médico Veterinário deve estar principalmente apto a desenvolver sistemas e processos tecnológicos ligados a 
problemas sanitários, produção de alimentos, produção animal e produtividade de rebanhos, contribuindo 
para o aumento no fornecimento de alimentos de alta qualidade. Desta forma, o profissional garante a 
proteção da saúde animal e humana. 
 
Dividido em 10 períodos letivos (5 anos), o curso recebe anualmente, por meio do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) e do Sistema de Seleção Unificada (SISU), 120 alunos – 60 por semestre. As aulas 
acontecem no período diurno. 
 
Os três primeiros períodos, que correspondem ao ciclo básico, são cursados no Instituto de Ciências 
Biológicas (ICB) e oferecem formação em áreas básicas, como bioquímica, microbiologia e fisiologia. A partir 
do quarto período, os estudantes cursam o ciclo profissional na Escola de Veterinária. Além disso, algumas 
disciplinas acontecem com a colaboração de outras unidades, como a Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas (FAFICH), a Faculdade de Ciências Econômicas (FACE), o Instituto de Ciências Exatas (ICEX) e a 
Escola de Ciência da Informação (ESCOLA DE VETERINÁRIA, 2017). 

  
2  - ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 
De acordo com a Lei nº 11.788 de 25 de março de 2008 (BRASIL, 2008) o estágio é ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 
educandos que estejam frequentando o ensino regular, em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos. Além da oportunidade de familiarização do aluno com o 
mercado de trabalho, o estágio possibilita que o estudante aplique e aperfeiçoe os conteúdos estudados 
durante o curso e desenvolva habilidades no que se refere aos relacionamentos pessoais e interpessoais. 
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Ainda conforme previsto nesta legislação, Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto 
pedagógico do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma, enquanto o 
Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e 
obrigatória. 
 

2.1 REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DA DISCIPLINA  
 

O Estágio Supervisionado será ofertado aos alunos do 10º período que estiverem matriculados no curso.  
 

A carga horária mínima do ES será de 450 horas, sendo estas integralmente utilizadas para as atividades do 
estágio. Será computado ao aluno um total de 30 (trinta) créditos pela atividade do ES, após a devida 
aprovação na Disciplina VET 034. 
 

Para se inscrever no ES, o aluno deverá respeitar os seguintes pré-requisitos: ter concluído com aprovação 
as demais disciplinas do curso, obrigatórias, optativas e de formação livre, exigidas para a sua integralização 
curricular e não realizar nenhuma outra atividade acadêmica durante o período do estágio. 
 

A carga horária mínima, poderá ser dividida em até 2 (dois) campos de estágio, devendo a formalização na 
Central de Estágios ser realizada de forma individualizada para cada um dos casos. Para a divisão da carga 
horária, as áreas dos dois campos serão afins, sendo o professor orientador de estágio do aluno, o mesmo. A 
nota do supervisor de estágio, caso haja divisão da carga horária, será obtida pela média das notas 
atribuídas por cada um dos dois supervisores nos campos de estágio. Nos relatórios previstos os alunos 
deverão descrever as atividades desenvolvidas nos dois campos de Estágio, de forma individual no caso dos 
relatórios parciais e dos dois campos no relatório final.  
 

2.2 PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EFETIVAR E FINALIZAR O 

ESTÁGIO 
 

Para formalizar o ES o aluno deverá providenciar diferentes documentos conforme a seguir: 
 

2.2.1 - Relatório Parcial e Final: todas as orientações para a elaboração e formatação estarão descritas 
neste Caderno de Normas do ES. 

 

2.2.2 – Declaração de aptidão para realização do estágio supervisionado – Documento obtido junto ao 
Colegiado do Curso declarando que o aluno cumpriu todos os pré-requisitos paras se matricular no 
ES (Apêndice A).. 

 

2.2.3 – Ficha de inscrição com a (s) proposta (s) do (s) campo (s) do  estágio (s): de acordo com o 

calendário de matrícula  divulgado antecipadamente pela Central de Estágios, o (a) aluno (a) deverá 
entregar a ficha de inscrição com a(s) proposta(s) de campo(s) para realização do estágio 
supervisionado (Apêndice B). 

  
2.2.4 – Protocolo de Estágio: existência de Protocolo (Convênio) entre a Instituição/Empresa e a Escola de 

Veterinária ou Setor de Estágio de PROGRAD/UFMG (Apêndice C). 
 

Obs.: Não havendo o Protocolo, o aluno deverá providenciar junto à instituição/Empresa (Campo de Estágio) 
2 (duas) vias do formulário do Protocolo, preenchido e assinado e encaminha-lo à Central de Estágios 
para que seja solicitada avaliação e a assinatura do (a) Diretor (a) da Escola de Veterinária/UFMG. 

 

       2.2.5 – Requerimento e Termo de Compromisso: o (a) aluno (a) deverá providenciar o preenchimento em 
de 1 (uma) via do requerimento (Apêndice D) e 3 (três) vias do termo de compromisso (Apêndice E), 
colhendo a assinatura sobre carimbo de todas as partes envolvidas, entregando-as à Central de 
Estágios.  

 

      2.2.6 – Plano de Atividades: o (a) aluno (a) com anuência do orientador deverá providenciar (1) via do 
plano de atividades junto ao supervisor do estágio, no qual estarão descritas todas atividades que 
serão desenvolvidas no período (Apêndice F). 

 

2.2.7 – Atestado de Frequência: o atestado de frequência deverá ser preenchido diariamente durante a   
realização do estágio, no final, o (a) aluno (a) deverá solicitar as assinaturas do supervisor (a) e 
Orientador (a) para validá-lo (Apêndice G). 

 

2.2.8 – Ficha de Avaliação do Estagiário: ao concluir o estágio, o (a) aluno (a) deve solicitar ao supervisor 
e ao orientador para que sejam feitas as avaliações relacionadas ao cumprimento da atividade. Todos 
os documentos deverão ser entregues ao Professor coordenador da disciplina de ES, conforme 
descrição neste Caderno de Normas do ES (Apêndices H e I). 

 



 
 
  

  5 

 

 

2.2.9 – Ficha de Indicação da Comissão de Avaliação do Relatório Final: Preenchida com a anuência do 

Orientador do aluno. A ficha deve ser entregue na Central de estágios conforme estabelecido no 

Regulamento do Estágio Supervisionado (Apêndice J).  

Nota: Todos os arquivos dos documentos acima citados estão disponíveis nos endereços a seguir e 

poderão ser substituídos por modelos a critério dos campos de estágios, desde que previamente 

avaliados e aprovados pela Central de Estágios da Escola de Veterinária/UFMG.  

http://www.vet.ufmg.br/comp/texto/15_20110414141602_71/central_de_estagios  ou 

http://www.vet.ufmg.br/comp/texto/15_20110414141602_72/central_de_estagios   

 

2.3 ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 
CENTRAL DE ESTÁGIOS 
 

Caberá a Central de Estágios da Escola de Veterinária: providenciar e fornecer para o aluno os formulários e 
demais documentos necessários para o devido registro e condução do Estágio Supervisionado, auxiliar os 
alunos no contato e comunicações com o Campo de Estágio de seu interesse e assinar e responsabilizar-se, 
na figura de seu Coordenador, por toda a documentação necessária ao cumprimento do ES. 
 

COLEGIADO DE COORDENAÇÃO DIDÁTICA DO CURSO 
 

Tratando-se de uma disciplina do currículo pleno do curso de Medicina Veterinária, a coordenação didática do 

Curso deverá acompanhar o aluno nas questões relacionadas aos aspectos didáticos do Estágio 

Supervisionado, auxiliar a Central de Estágios, no que lhe couber, para assegurar o bom andamento do ES e 

indicar o Professor que será o responsável pela Disciplina VET 034 - Estágio Supervisionado, que ficará 

encarregado de coordenar as atividades didáticas relacionadas ao ES.  

 

PROFESSOR COORDENADOR DA DISCIPLINA ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 
Sendo o Estágio Supervisionado uma disciplina do currículo pleno do curso de Medicina Veterinária é função 
do professor indicado pelo Colegiado coordenar as atividades didáticas relacionadas ao ES.  
 

PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTÁGIO 
 

O Professor Orientador é o responsável por estabelecer o vínculo entre o estagiário, a Coordenação de 
Estágios e o Supervisor do aluno no local do estágio. É obrigatoriamente um professor vinculado à Escola de 
Veterinária da UFMG. Este deve também orientar o aluno na elaboração, correção do relatório, assim como 
colaborar com a organização da etapa de apresentação do mesmo. Deverá informar à Central de Estágios, 
data, local, horário e os nomes dos membros da comissão avaliadora para que sejam feitas a divulgação 
prévia e elaboração de certificados ou declarações necessárias. Deve informar à Central de Estágios e ao 
coordenador da disciplina qualquer irregularidade, inadequação ou fato que julgar relevante que envolva o 
aluno (estagiário) sob sua supervisão. 
A indicação do professor orientador será feita e aprovada pela câmara departamental ao qual o professor é 
vinculado e deve estar de acordo com a área de concentração e disponibilidade dos mesmos. 
 

SUPERVISOR DE ESTÁGIO  
 

É sob a orientação do supervisor que o estagiário desenvolverá as suas atividades diárias, com o objetivo de 
cumprir o plano de trabalho previamente elaborado pela entidade concedente do estágio, em comum acordo 
com o professor orientador e formalizado na Central de Estágios. O Supervisor do estágio será indicado pela 
parte concedente e deverá ser um funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento do estágio, respeitando-se o limite máximo de dez estagiários por 
supervisor. 
 
ESTAGIÁRIO (ALUNO) 
 

Estagiário é o aluno regularmente matriculado na disciplina de Estágio Supervisionado do Curso de Medicina 
Veterinária da UFMG. É atribuído a ele a responsabilidade pela solicitação e inscrição no Estágio 
Supervisionado, bem como a condução de todo o trâmite administrativo necessário, antes do início das 
atividades. Neste sentido, o aluno deverá, em tempo hábil, durante o semestre anterior à sua matrícula na 
disciplina de Estágio Supervisionado, definir a instituição/empresa em que realizará o estágio supervisionado. 
Após definição do Campo de Estágio o aluno deverá consultar as páginas eletrônicas da Central de estágios  
 

http://www.vet.ufmg.br/comp/texto/15_20110414141602_71/central_de_estagios
http://www.vet.ufmg.br/comp/texto/15_20110414141602_72/central_de_estagios
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– EV/UFMG: e da Pró-Reitoria de Graduação da UFMG 
(http://www.vet.ufmg.br/comp/texto/15_20110414141602_81/central_de_estagios) e verificar se as 
instituições ou empresas de interesse já possuem Protocolo de Estágio (convênio) vigente com a Escola de  
Veterinária da UFMG ou com a UFMG. Não existindo o Protocolo de Estágio (convênio), o aluno deve 
providenciar o preenchimento da documentação para celebrar o convênio entre o Campo de Estágio e a 
Escola de Veterinária, de forma a atender as exigências legais e de prazos previstos pelas partes. Além do 
Protocolo de Estágio (convênio), o aluno deverá providenciar o preenchimento do Termo de compromisso em 
3 (três) vias e Plano de atividades 1 (uma) via para formalizar o cumprimento do estágio. É imprescindível 
que todos os documentos estejam preenchidos de forma correta e completa e que todos os campos estejam 
assinados e assinados. 
 

O aluno deverá ainda identificar, dentre o corpo docente vinculado ao curso, um professor que será indicado 
como o Orientador do seu ES. Ressaltando que caso esse professor também esteja, concomitantemente, 
exercendo supervisão de estágio, deverá ser respeitado o limite de dez estagiários no máximo. É 
responsabilidade do aluno, comunicar imediatamente ao seu professor orientador situações ou condições de 
inadequações quanto infraestrutura oferecida pelo campo de estágio, alterações ou realizações de atividades 
não previstas no Plano de Estágio protocolado na Central de Estágios da Escola de Veterinária/UFMG, bem 
como problemas de outra natureza. 
 

 2.4 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

O estágio supervisionado será avaliado em 3 (três) etapas e constará de notas atribuídas ao aluno e 
registradas em formulários próprios. As mesmas serão distribuídas num total de 100 pontos, a saber: 
 

2.4.1 - Avaliação do Supervisor de estágio 
 

Ficha de Avaliação do Supervisor – máximo de 20 pontos 
 

2.4.2 - Avaliação do Orientador  
 

Ficha de avaliação do orientador – máximo de 15 pontos.  
 

As notas serão atribuídas durante a confecção dos Relatórios Parcial e Final de estágio. 
 

2.4.3 -  Avaliação da Comissão Examinadora do relatório de estágio  
 

Fichas individuais de avaliação da Comissão (Apêndice K) e Ficha de Avaliação final do estágio (Apêndice L) 
- máximo de 65 pontos. 
 
PRAZOS PARA ENTREGA DOS RELATÓRIOS  
 

O prazo para entrega do Relatório Parcial de Estágio ao Professor Orientador será de até trinta (30) dias, 
após o início do mesmo, obedecendo ao modelo estabelecido no caderno de Normas do Estágio 
Supervisionado. 
 

O prazo para entrega do Relatório Final de Estágio ao Professor Orientador será de até a 30 (trinta) dias 
anteriores a data prevista para a sua apresentação oral à Comissão Avaliadora. 
 
Nesse momento, o Professor Orientador deverá realizar a Avaliação do estágio em formulário próprio, 
fornecido pela Central de Estágios da Escola de Veterinária da UFMG (Ficha de Avaliação do Orientador) e 
recolher a Ficha de Avaliação do Supervisor, que deverá ser preenchida assim que o aluno retornar do 
Campo de Estágio, pelo (s) Supervisor (es) do estágio. 
 

No ato da entrega do Relatório Final de Estágio ao Professor Orientador, ambos (orientador e aluno) deverão 
definir a Comissão de Avaliação do Relatório Final, a ser constituída do Professor Orientador e mais dois 
membros, sendo, destes, pelo menos mais um docente.   

Deverá ser preenchido formulário próprio, conforme modelo da Central de Estágios da Escola de Veterinária 
da UFMG, indicando os nomes dos dois avaliadores, além do Orientador e a data e local de apresentação do 
mesmo.   Este documento deverá ser entregue na Central de estágios, que encaminhará cópia do mesmo ao 
Professor Responsável pela Disciplina VET- 034. Cada membro da Comissão de Avaliação do Relatório Final 
de estágio deverá fazer o registro de sua avaliação em formulário próprio (Ficha de Avaliação Individual da 
Comissão de avaliação do Estágio). 

 

 

http://www.vet.ufmg.br/comp/texto/15_20110414141602_81/central_de_estagios
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O orientador será responsável por fazer o lançamento da nota final (média das notas dos membros da banca, 
da avaliação do supervisor e da avaliação do orientador do ES), em formulário próprio (Ficha de Avaliação 
Final de Estágio Supervisionado), conforme modelo da Central de Estágios da Escola de Veterinária da 
UFMG. O Responsável pela Disciplina VET-034 deverá encaminhar a mesma documentação para a Central 
de Estágios, a fim de que seja dado o devido registro de término das atividades desenvolvidas e emitidos 
Certificados para o aluno, o professor orientador, o supervisor de estágio e a comissão examinadora. 
 

Comissão de Avaliação do Relatório Final de estágio deverá fazer o registro de sua avaliação em formulário 
próprio (Ficha de Avaliação Individual da Comissão de avaliação do Estágio). O orientador será responsável 
por fazer o lançamento da nota final (média das notas dos membros da banca, da avaliação do supervisor e 
da avaliação do orientador do ES), em formulário próprio (Ficha de Avaliação Final de Estágio 
Supervisionado), conforme modelo da Central de Estágios da Escola de Veterinária da UFMG. O 
Responsável pela Disciplina VET-034 deverá encaminhar a mesma documentação para a Central de 
Estágios, a fim de que seja dado o devido registro de término das atividades desenvolvidas e emitidos 
Certificados para o aluno, o professor orientador, o supervisor de estágio e a comissão examinadora. 

Na apresentação, o aluno terá de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos para exposição audiovisual do material 
escrito e será arguido sobre os temas referentes do relatório, estando disponíveis 20 (vinte) minutos para 
cada membro da Comissão para a arguição. 

Finalizada a etapa de arguição, a Comissão Examinadora reunir-se-á, sem a presença do candidato e de 
eventuais participantes para dar o parecer final. 

Caso o aluno não alcance 60% da nota média atribuída pela comissão avaliadora para a apresentação e 
arguição, o aluno poderá reapresentar o relatório em outro momento para a mesma comissão examinadora. 
A data para a realização da nova apresentação deve ocorrer ainda no semestre, respeitando a data de 
encerramento do semestre letivo no qual o aluno está matriculado. 

A entrega das notas e Formulários de Avaliação ao Responsável pela Disciplina VET-034, pelo Professor 
Orientador, deverá ser feita com antecedência mínima de 48 horas em relação ao prazo limite para o 
fechamento de diário de classe previsto no calendário Acadêmico da UFMG para o semestre em questão. 
Junto a esta documentação o professor orientador deverá entregar um arquivo digital no formato PDF 
(Portable Document Format) com a versão final corrigida. O arquivo será copiado pelo professor 
Responsável pela Disciplina VET- 034 no ato da entrega. 
 
REPROVAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

O aluno matriculado no ES será reprovado na disciplina caso não atinja a pontuação mínima de 60 pontos ou 
ainda quando não houver cumprimento dos prazos de entrega dos Relatórios Parcial e Final do ES para o 
Prof. Orientador. 

2.5  ESTRUTURA DO RELATÓRIO PARCIAL 

O relatório parcial deve conter um rápido histórico do Campo de estágio, área de atuação, principais produtos 
e/ou serviços, estrutura organizacional, juntamente com uma descrição do Setor e/ou Divisão onde está 
atuando o estagiário e objetivos do estágio. Deve conter poucas referências, o suficiente para balizá-la. 
 

Deverão ser descritas as atividades realizadas pelo estagiário no período compreendido entre o início e até o 
momento de sua entrega.  
 

2.6  ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL   
 

A estrutura do Relatório Final, bem como a formatação deverão seguir as Normas da ABNT, devendo ser 

utilizada como referência as orientações descritas a seguir. O Relatório Final de Estágio será dividido em três 

partes (pré-textual, textual e pós-textual) e deverá ter entre 20 e 40 páginas. Os trabalhos devem ser 

apresentados em papel branco de formato A4, Fonte Arial e a impressão deve ser feita em apenas um lado 

da folha (anverso). 
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As margens e o tamanho das fontes e deverão seguir as orientações abaixo: 
 

Margens: 

Superior: 3cm  
Inferior: 2cm 
Esquerda: 3cm  
Direita: 2cm 
 
Tamanho fontes: 

Corpo do texto: 12; 
Título da capa e folha de rosto: 14; 
Título da seção/capítulo: 14; 
Subtítulo: 12; 
Nota de rodapé: 10; 
Bibliografia de ilustrações e tabelas: 10; 
Títulos de ilustrações e tabelas: 11; 
Citações longas: 10. 
 
Paginação: 

As páginas que antecedem o texto, a partir da folha de rosto, devem ser contadas, mas não são 
numeradas. Além disso, a numeração deve ser registrada a partir da primeira folha contendo texto 
(geralmente, a introdução), em algarismos arábicos. 
 
Recuos: 0 (zero)  

 
Espaçamento entre linhas: 1,5 

 

PRÉ – TEXTUAL 

A parte pré – textual será constituída de: 
▪ CAPA (obrigatório) 
▪ FOLHA DE ROSTO (obrigatório); 
▪ DEDICATÓRIA (facultativa); 
▪ EPÍGRAFE (facultativa); 
▪ LISTAS (FIGURAS, TABELAS, ABREVIATURAS, etc.) - (Se necessário); 
▪ SUMÁRIO (obrigatório). 

CAPA 

A capa é folha obrigatória, serve de proteção externa do trabalho, e contém dados essenciais que identificam 
a obra. É composta do nome completo da instituição de ensino, nome do curso, autor, título do trabalho, 
cidade da instituição onde o documento deve ser apresentado e ano da apresentação do relatório. A 
formatação deve ser conforme apresentado a seguir (Fig. 1 e 2). 
 

CAPA 
Nome da instituição: 

Fonte 12; 
em negrito; 
em caixa alta; 
texto centralizado, na parte superior da folha. 
Nome do autor: 

Fonte 12; 
em caixa alta; 
texto centralizado, abaixo do nome da instituição. 
Título: 

Fonte 14; 
em negrito; 
em caixa alta; 
texto centralizado, na parte central da folha. 
Subtítulo (se houver); 
Igual ao título, mas sem negrito. 
Local da instituição onde o trabalho será apresentado; 

Fonte 12; 
em negrito; 
texto centralizado, na parte inferior da folha. 
Ano da entrega. 

Fonte 12; em negrito; texto centralizado, na parte inferior da folha. 

Figura 1 – Orientação para a configuração da capa 
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NOME DA INSTITUIÇÃO QUE O ALUNO ESTUDA 

NOME DO ALUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

BELO HORIZONTE 

2017 

 
 

Figura 2 - Modelo de capa. 
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FOLHA DE ROSTO 
 
A folha de rosto é semelhante à capa (Fig. 3). Difere-se porque no lugar do nome da instituição, o 
estudante deverá inserir seu nome. Além disso, logo abaixo do título, à direita, deve ser inserida uma 
nota descritiva, que contenha: 
 
A natureza da trabalho (no caso em questão – Relatório de Estágio Supervisionado); 
A sua finalidade; 
O nome do orientador. 
Esses dados devem estar em fonte 12 e com um recuo de 8,5 centímetros em relação à margem 
esquerda. 
 

NOME DO AUTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

                                                                        Relatório final de Estágio Supervisionado apresentado                          
                                                                        à disciplina de Estágio Supervisionado  do Curso de    
                                                                        Medicina Veterinária da UFMG 
                                                                         

                                                                        Prof. Orientador: Dr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELO HORIZONTE 

2017 

 

 

 

 
Figura 3 - Modelo Folha de rosto. 
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DEDICATÓRIA 

 

A dedicatória é opcional e se trata de um espaço para prestar homenagens (a familiares, amigos, 
professores etc.). O texto se localiza no final da página, com recuo de 8 centímetros em relação à 
margem esquerda, alinhamento justificado e espaçamento de entrelinhas de 1,5 (Fig. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais e 

familiares... 

 

 

Figura 4 - Modelo de dedicatória. 
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EPÍGRAFE 

 

A epígrafe também é opcional e nada mais é do que uma frase de inspiração. O recuo será à 
esquerda, em 7,5 centímetros, com espaço fixado em 1,5 entrelinhas. O autor da citação 
deverá ser mencionado entre parênteses com alinhamento à direita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no 

mundo que nós nos fazemos. 

(Paulo Freire) 

 

Figura 5 - Modelo de epígrafe. 
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LISTA DE FIGURAS 
 

As listas são opcionais e usadas sempre que o corpo do trabalho possuir gráficos, ilustrações, mapas, 
esquemas, quadros, fotografias etc. Devem indicar a página em que estão presentes. 
 

SUMARIO  

O sumário enumera as divisões e as seções do trabalho, alinhando-se à esquerda e sem recuo. Para criar 
um sumário que seja fácil de manter atualizado, primeiramente aplique os estilos de título – Título 1 e Título 
2, por exemplo – ao texto (selecione o texto do título e defina a formatação) que você deseja incluir no 
sumário, conforme abaixo.  

 

O Word encontra esses títulos e os usará para criar o sumário e poderá atualizá-lo a qualquer momento que 
houver mudança no texto do título, a sequência ou o nível. 

 Depois de formatado os estilos dos títulos, clique no local que deseja inserir o índice analítico, normalmente 
perto do início de um documento, de acordo com a sequência abaixo:  

1. Clique em Referências > Sumário e escolha uma Tabela Automática na galeria de estilos.  
2.  

3.  

Se a escolha for Sumário Manual, o Word inserirá o texto de espaço reservado que cria a aparência de um 
sumário, neste caso, o sumário não é atualizado automaticamente. 

O sumário poderá ter o modo de exibição personalizado, alterando, por exemplo, a fonte, níveis de título tipo 
de linhas entre as entradas e os números de página (MICROSOFT, 2017). 

Para atualizar um sumário criado automaticamente a partir de estilos de título, clique 
em Referências > Atualizar Tabela. 

 

Você pode optar por Atualizar apenas os números de página ou Atualizar o índice inteiro. 
 

https://support.office.com/pt-br/article/atualiz%C3%A1lo-4d06493d-53da-4734-aea2-894b7f256bdc
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TEXTUAL 
 
A parte textual deverá apresentar as seguintes subdivisões (capítulos): 
 
1. INTRODUÇÃO (similar e complementar ao relatório parcial) 
 
2.  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Deverá conter, além do trabalho desenvolvido, os resultados obtidos com o mesmo. Recomenda-se especial 
atenção ao detalhamento dos conhecimentos adquiridos.  Poderão ser incluídos fluxogramas e descrição do 
processo (procedimentos, equipamentos, fotos dos equipamentos e parâmetros de controle); fundamentação 
teórica dos controles; Métodos e Padrões da empresa, podendo ser ilustrado com fotos da execução (se 
autorizado). 
 
A inclusão de Tabelas e Figuras deverá seguir a orientação abaixo, conforme Normas do ABMVZ: 
 
Tabela. Conjunto de dados alfanuméricos ordenados em linhas e colunas. Usar linhas horizontais na 
separação dos cabeçalhos e no final da tabela. O título da tabela recebe inicialmente a palavra Tabela, 
seguida pelo número de ordem em algarismo arábico e ponto (ex.: Tabela 1.). No texto, a tabela deve ser 
referida como Tab seguida de ponto e do número de ordem (ex.: Tab. 1), mesmo quando referir-se a várias 
tabelas (ex.: Tab. 1, 2 e 3). Pode ser apresentada em espaçamento simples e fonte de tamanho menor que 
12 (o menor tamanho aceito é oito). A legenda da Tabela deve conter apenas o indispensável para o seu 
entendimento. As tabelas devem ser obrigatoriamente inseridas no corpo do texto de preferência após a sua 
primeira citação.  
 
Figura. Compreende qualquer ilustração que apresente linhas e pontos: desenho, fotografia, gráfico, 
fluxograma, esquema etc. A legenda recebe inicialmente a palavra Figura, seguida do número de ordem em 
algarismo arábico e ponto (ex.: Figura 1.) e é citada no texto como Fig seguida de ponto e do número de 
ordem (ex.: Fig.1), mesmo se citar mais de uma figura (ex.: Fig. 1, 2 e 3). Além de inseridas no corpo do 
texto, fotografias e desenhos devem também ser enviados no formato JPG com alta qualidade, em um 
arquivo zipado, anexado no campo próprio de submissão, na tela de registro do artigo. As figuras devem ser 
obrigatoriamente inseridas no corpo do texto de preferência após a sua primeira citação.  
 
Nota:  
Toda tabela e/ou figura que já tenha sido publicada deve conter, abaixo da legenda, informação sobre a fonte 
(autor, autorização de uso, data) e a correspondente referência deve figurar nas Referências.  
 
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Argumentação técnico-científica sobre temas (s)/caso(s) observados no estágio, com a devida citação da 
literatura consultada, também segundo Normas do ABMVZ. 
 
4. CONCLUSÕES  
Após o relato do trabalho desenvolvido, o (a) aluno (a) deve apresentar de forma lógica, clara e concisa as 
suas CONCLUSÕES. Deverá comparar os objetivos inicialmente traçados com as atividades realmente 
desenvolvidas, apresentando seu ponto de vista (avaliação crítica). 
A conclusão é uma síntese interpretativa de tudo aquilo que a precede, devendo nesta seção serem 
atendidos os objetivos específicos propostos para o Estágio. Pode-se extrair uma ou mais conclusões 
relevantes, atinentes às atividades realizadas no campo objeto do estágio, de uma forma pessoal, clara e 
objetiva. Dados quantitativos não devem aparecer na conclusão, nem tampouco resultados comprometidos e 
passíveis de discussão. 
 
PÓS-TEXTUAL 

 
A parte pós - textual deverá apresentar os seguintes subitens. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Deverão ser seguidas as orientações disponíveis no site do Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 
(ABMVZ): http://www.scielo.br/revistas/abmvz/iinstruc.htm#005  e apresentadas a seguir: 
 
REFERÊNCIAS 

As referências devem ser relacionadas em ordem alfabética, dando-se preferência a artigos publicados em revistas 
nacionais e internacionais, indexadas. Livros e teses devem ser referenciados o mínimo possível, portanto, 
somente quando indispensáveis. São adotadas as normas gerais da ABNT, adaptadas para o ABMVZ, conforme 
exemplos:  
 
 

http://www.scielo.br/revistas/abmvz/iinstruc.htm#005
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Como referenciar: 
 

1. Citações no texto. A indicação da fonte entre parênteses sucede à citação para evitar interrupção na sequência 

do texto, conforme exemplos: 
 

- autoria única: (Silva, 1971) ou Silva (1971); (Anuário..., 1987/88) ou Anuário... (1987/88); 
- dois autores: (Lopes e Moreno, 1974) ou Lopes e Moreno (1974); 
- mais de dois autores: (Ferguson et al., 1979) ou Ferguson et al. (1979); 
- mais de um artigo citado: Dunne (1967); Silva (1971); Ferguson et al. (1979) ou (Dunne, 1967; Silva, 1971; 
Ferguson et al., 1979), sempre em ordem cronológica ascendente e alfabética de autores para artigos do mesmo 
ano. 
 

Citação de citação. Todo esforço deve ser empreendido para se consultar o documento original. Em situações 

excepcionais pode-se reproduzir a informação já citada por outros autores. No texto, citar o sobrenome do autor do 
documento não consultado com o ano de publicação, seguido da expressão citado por e o sobrenome do autor e 
ano do documento consultado. Nas Referências deve-se incluir apenas a fonte consultada. 
 

Comunicação pessoal. Não faz parte das Referências. Na citação coloca-se o sobrenome do autor, a data da 

comunicação, nome da Instituição à qual o autor é vinculado. 
 

2. Periódicos (até quatro autores citar todos. Acima de quatro autores citar três autores et al.): 
 

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL. v.48, p.351, 1987-88. 
 

FERGUSON, J.A.; REEVES, W.C.; HARDY, J.L. Studies on immunity to alphaviruses in foals. Am. J. Vet. Res., 
v.40, p.5-10, 1979. 
 

HOLENWEGER, J.A.; TAGLE, R.; WASERMAN, A. et al. Anestesia general del canino. Not. Med. Vet., n.1, p.13-20, 
1984. 
 

3. Publicação avulsa (até quatro autores citar todos. Acima de quatro autores citar três autores et al.): 
 

DUNNE, H.W. (Ed). Enfermedades del cerdo. México: UTEHA, 1967. 981p. 
 

LOPES, C.A.M.; MORENO, G. Aspectos bacteriológicos de ostras, mariscos e mexilhões. In:  
 

CONGRESSO  BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 14., 1974, São Paulo. Anais... São Paulo: [s.n.] 1974. 
p.97. (Resumo). 
 

MORRIL, C.C. Infecciones por clostridios. In: DUNNE, H.W. (Ed). Enfermedades del cerdo. México: UTEHA, 1967. 
p.400-415. 
 

NUTRIENT requirements of swine. 6a ed. Washington: National Academy of Sciences, 1968. 69p. 
 

SOUZA, C.F.A. Produtividade, qualidade e rendimentos de carcaça e de carne em bovinos de corte. 1999. 44f. 
Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte. 
 

4. Documentos eletrônicos (até quatro autores citar todos. Acima de quatro autores citar três autores et al.): 
 

QUALITY food from animals for a global market. Washington: Association of American Veterinary Medical College, 
1995. Disponível em: <http://www. org/critca16.htm>. Acessado em: 27 abr. 2000. 
 

JONHNSON, T. Indigenous people are now more cambative, organized. Miami Herald, 1994. Disponível em: 
<http://www.summit.fiu.edu/ MiamiHerld-Summit-RelatedArticles/>. Acessado em: 5 dez. 1994. 
 

 ANEXOS (Se necessário); 
 

APÊNDICES (Se necessário); 
  
Obs.: Os elementos pós - textuais são apresentados no sumário, com paginação sequencial à do texto, mas não 

recebem numeração progressiva. 
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2.7 APÊNDICES  

 
APENDICE A – DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA REALIZAR O ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 

 
 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA 
REALIZAR O ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 
 
A Coordenação do Curso de Graduação de _____________________________________, 

representada pelo (a) professor (a) ________________________________, declara que o 

(a) aluno (a) _______________________________________, matrícula  ______________, 

período ____, está apto (a) a realizar o Estágio Supervisionado no ___ semestre de 20____ 

cumprindo um total de _______ horas, conforme estabelecido na grade curricular e projeto 

pedagógico de seu curso. 

 

Belo Horizonte, ______ de____________________ de 20___. 
 
 
 
 

Coordenador (a) do Curso de Graduação 
Assinatura sobre carimbo 
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APENDICE B – FICHA DE INSCRIÇÃO COM A (S) PROPOSTA (S) DO (S) CAMPO (S) DE  ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO  

FICHA DE INSCRIÇÃO COM A (S) PROPOSTA(S) DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO   NO  ____(SEM.)/______(ANO)  

CURSO:  Medicina Veterinária -   A CARGA HORÁRIA TOTAL A SER CUMPRIDA NO ESTÁGIO É DE 450 HORAS 

Nome do Estudante:       Matrícula:       

Endereço:        

  
Bairro:       

Cidade:       Estado:       CEP:       

E-mail:        Celular (DDD):         

Professor (a) Orientador (a) :        

CAMPO (S) DE ESTÁGIO(S) PROPOSTO(S) 

CAMPO 1  

1) Nome do Local de Estágio:        

CNPJ:        WebSite:       

Endereço completo:        

Setor de contato:        Telefone (DDD):        

E-mail:         

Nome do Supervisor do Estágio:       

Formação Profissional:        Registro Profissional:        

Campo de Estágio:       

Área do Estágio:        

Data Início:     /    /     Data Término:     /    /     Carga Horária Total a Cumprir:        

E-mail:        Celular (DDD):        

CAMPO 2  

2) Nome do Local de Estágio:        

CNPJ:        WebSite:       

Endereço completo:        

Setor de contato:        Telefone (DDD):        

E-mail:         

Nome do Supervisor do Estágio:       

Formação Profissional:        Registro Profissional:        

Campo de Estágio:       

Área do Estágio:        

Data Início:     /    /     Data Término:     /    /     Carga Horária Total a Cumprir:        

E-mail:        Celular (DDD):        

 

O (A) ALUNO (A) ABAIXO ASSINADO PROPÕE REALIZAR O ESTÁGIO SUPERVISIONADO CONFORME ACIMA DESCRITO. 

Declara que está ciente sobre os documentos abaixo listados, os quais devem ser providenciados para efetivar o (s) estágio (s) . 

1.Histórico Escolar atualizado – Oficial (Estudante)  

2. Currículo atualizado (Estudante) 

3. Requerimento e Termo de Compromisso do estágio em 3 vias devidamente preenchidas e assinadas (estudante) 

4. Plano de Atividades (Estudante) 

5. Carta de solicitação de estágio (Central de Estágios- Em caso da instituição/empresa externa exigir)   Exigido   Não Exigido 

6.Declaração de aptidão para realizar  a estágio, conf. Projeto Pedagógico do Curso  ( Coordenação do curso) 

7. Carta de aceite do estudante para a realização do estágio (Campo de Estágio)  

 
Belo Horizonte ______/_______/______ Assinatura do Aluno :_________________________________ 

 

Este documento só terá validade com assinatura sobre carimbo da  Central de Estágios 

Documentos a serem providenciados para efetivar o Estágio Supervisionado   

1.Histórico Escolar atualizado (Estudante)  

2. Currículo  atualizado (Estudante) 

3. Requerimento (1 via )  e Termo de Compromisso do estágio  em (3 vias)  devidamente preenchidas e assinadas (estudante) 

4. Plano de Atividades (Estudante) 

5. Carta  de solicitação de  estágio (Central de Estágios- Em caso da 
instituição/empresa externa exigir)   

 Exigido   Não Exigido 

6. Declaração de  aptidão para realizar  a estágio, conf. Projeto Pedagógico do Curso  ( Coordenação do curso) 

7. Carta de aceite do estudante para a realização do estágio ( Campo de Estágio)  

RECIBO 
 
A Central de Estágios recebeu do  Estudante: _____________________________________________, matrícula nº__________________ o requerimento com 
a (s) proposta (s) de realização do estágio supervisionado e anexo a este recibo entregou ao estudante,   a relação de documentos exigidos para que o 
requerimento de estágio seja efetivado.     
                                                                

Data: _____/______/______                                                                           Assinatura e carimbo _______________________________________ 
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APENDICE C – PROTOCOLO DE ESTÁGIO 

                                                           
PROTOCOLO PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO   

 
Nº/ANO 

 
 ________/_______ 

  
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 17.217.985/0001-04, doravante denominada UFMG, com sede 
na Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 6.627, CEP nº 31270-901, Pampulha, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, por meio da Escola de Veterinária da 
UFMG, neste ato representado por seu (sua) Diretor (a), Prof(a). Renato de Lima Santos, brasileiro, CI nº      -     /     (Órgão/Estado), CPF nº      ,  designado (a) 
através da Portaria de Delegação de Competência nº 3.400/2014,  publicada na Seção 2 DOU em 04 de junho de -014  e, de outro lado, o(a)      , pessoa jurídica de direito 
(público/privado), inscrita no CNPJ sob o nº      , doravante denominado(a) CAMPO DE ESTÁGIO, com sede na (Rua/Avenida)      , nº      , CEP nº      , Bairro 
     , Município de      , Estado de      , neste ato representado por seu (sua)  Diretor(a)/Presidente, Sr.(a)      , brasileiro (a), CI nº      -     /     (Órgão/Estado), 
CPF nº      , resolvem firmar o presente Protocolo, sujeitando-se os partícipes ao disposto na Lei nº 11.788/08, e, no que couber, ao estabelecido na Lei nº 8.666/93, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 
 
Constitui objeto do presente Protocolo a parceria entre a UFMG e o CAMPO DE ESTÁGIO, visando estabelecer as condições para propiciar o ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO dos estudantes matriculados nos Cursos de Graduação da Escola de Veterinária da UFMG. 

Parágrafo único. Para alcançar o objeto ora pactuado, os partícipes cumprirão o anexo plano de atividades elaborado de acordo com o estabelecido no § 1º do art. 116 da Lei nº 

8.666/93, no que couber e, ainda, em conformidade com as especificidades do curso. 

 CLÁUSULA SEGUNDA – Do Termo de Compromisso 
 
A concessão do estágio tornar-se-á efetiva mediante a celebração de Termo de Compromisso entre o CAMPO DE ESTÁGIO, doravante denominado  CONCEDENTE e o (a) 

ESTUDANTE, doravante denominado ESTAGIÁRIO (A), com a interveniência obrigatória da UFMG, doravante denominada INTERVENIENTE, cujos termos deverão ser 

estabelecidos em conformidade com o disposto no presente instrumento, na legislação e normas vigentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Compromissos 
 
Para a execução do objeto do presente Instrumento, caberá: 
 
I - Ao CAMPO DE ESTÁGIO: 
 
a) informar à UFMG as oportunidades de estágios e as quantidades de vagas ofertadas; 
b) solicitar a indicação de ESTAGIÁRIO, mencionando o curso ou a área de atuação ou de formação do conhecimento; 
c) indicar funcionário do seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, podendo este orientar 
e supervisionar até 10(dez) estagiários simultaneamente; 
e) permitir o início das atividades de estágio somente após a assinatura do Termo de 
Compromisso pelos partícipes, pelo ESTAGIÁRIO e também pelo seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz; 
f) propiciar ao ESTAGIÁRIO as oportunidades e condições para vivenciar o aprendizado e adquirir experiências práticas na linha de sua formação; 
g) exigir do ESTAGIÁRIO a execução das atividades programadas; 
h) encaminhar à UFMG a avaliação e a frequência do ESTAGIÁRIO, assinados pelo Supervisor de Estágio; 
i)comunicar à UFMG, imediatamente, por escrito, a ocorrência de qualquer ato ou fato relevante concernente à realização do estágio;  
j)avaliar os resultados do presente Protocolo e sugerir as alterações julgadas necessárias. 
l) contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais; 
m) 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. 
n) enviar a UFMG, com periodicidade mínima de 06(seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao ESTAGIÁRIO. 
 
II - À UFMG: 

a) divulgar as oportunidades de estágios e as quantidades de vagas ofertadas pelo CAMPO DE ESTÁGIO; 
b) encaminhar o ESTAGIÁRIO ao CAMPO DE ESTÁGIO, observando a compatibilidade do currículo de seu curso com os requisitos necessários para o preenchimento da vaga 
ofertada; 
c) prestar informações referentes ao currículo e carga horária do curso, bem como, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas; 
d) coordenar as ações relativas ao estágio; 
e) orientar e avaliar as atividades inerentes ao estágio, desenvolvidas pelo ESTAGIÁRIO; 
f)indicar professor do seu quadro de pessoal, da área a ser desenvolvida no estágio, para atuar como Orientador de Estágio, sendo este responsável pelo acompanhamento e 
avaliação das atividades do ESTAGIÁRIO; 
g) assinar Termo de Compromisso, na qualidade de interveniente, zelando pelo seu fiel cumprimento e reorientando o ESTAGIÁRIO para outro local em caso de 
descumprimento de suas normas; 
h) contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais; 
i) comunicar ao CAMPO DE ESTÁGIO, de imediato e por escrito, o desligamento do ESTAGIÁRIO de seu curso; 
j) avaliar os resultados do presente Protocolo e sugerir as alterações julgadas necessárias. 
k) exigir do ESTAGIÁRIO a apresentação periódica, em prazo não superior a 06(seis) meses, de relatório das atividades. 
CLÁUSULA ONZE - Da Publicidade 
 
Caberá à UFMG providenciar a publicação do extrato do presente Protocolo na página eletrônica da Pró-Reitoria de Graduação da UFMG e caberá ao CAMPO DE ESTÁGIO 

providenciar a publicação do extrato do presente Protocolo na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no parágrafo único, art. 61, da Lei nº 8.666/93.  

 CLÁUSULA DOZE - Do Foro 

Nos termos do inciso I, do art. 109, da Constituição Federal, o foro competente para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste Instrumento é o da Justiça Federal, Seção 

Judiciária de Minas Gerais. 

E, por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente Protocolo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Belo Horizonte,_______ de _________________________ de ______     

 
UFMG (INTERVENIENTE) _______________________________ 
                                                     Diretor (a) Escola de Veterinária                                                                                                                             
                                                        (Assinatura sobre carimbo) 
 
CAMPO DE ESTÁGIO (CONCEDENTE)____________________________________ 
                                                                               Instituição/Empresa 
                                                      (Carimbo com nome, CNPJ e endereço completo) 
 
 CAMPO DE ESTÁGIO            __________________________________ 
                                                Diretor (a)/Presidente da Instituição/Empresa                                                                    
                                                            (Assinatura sobre carimbo ) 
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APENDICE D – REQUERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
REQUERIMENTO PARA REALIZAR O ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

NOME DA INST./EMPRESA (Conf.Registro do CNPJ):       

E-mail:        WebSite:       

CNPJ:       Telefone(DDD):       

Nome do Estudante:       

CURSO:  Aquacultura   Medicina Veterinária  Matrícula:       Período:      º 

Endereço:        Nº:        

  
Bairro:       

Cidade:         Estado:        CEP:        

E-mail:        Celular (DDD):         

Professor(a) Orientador(a) VET/UFMG:        

Profissional Responsável pelo Estagiário:        

Formação Profissional:       Registro Profissional:       

Área do Estágio:        

Período de realização: De      /    /      a      /    /     C. Horária a ser cumprida: 
  

Citar:       

*Período letivo: 30h semanais e férias : 40 h semanais Dias da Semana:   Seg   Ter   Qua   Qui   Sex   Sáb 

Horário a cumprir:        às       e        às        (Anexar histórico atualizado, impresso da MinhaUFMG) 

Receberá bolsa:   
  

Valor da Bolsa: R$        Valor V. Transporte:       

O (A) ALUNO (A) ABAIXO ASSINADO REQUER MATRÍCULA EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO. 
 

             _____/_____/_____ 
Data de Entrega da Documentação  

_________________________________________________        
                                        Assinatura do Aluno 

PROFESSOR ORIENTADOR DA ESCOLA VET/UFMG: PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ESTAGIÁRIO: 

 Deferido  Indeferido  Deferido  Indeferido 

  

 
________________________________________ 

Orientador - Assinatura sobre carimbo (Obrigatório) 

                                                                          ______________________________________ 
 Assinatura sobre carimbo (Obrigatório)  

RESERVADO À PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DA INSTITUIÇÃO/ EMPRESA: 

Decisão Da Presidência/Diretoria 
 
 

Data:______/______/______ 
 

 Deferido   Indeferido 

       ___________________________________________ 
Presidência/Diretoria da Instituição/Empresa (assinatura sobre carimbo) 

RESERVADO A CENTRAL DE ESTÁGIOS  

 
 

Data: ______/______/______ 
 

   Deferido 
 

   Indeferido 
 

_________________________________________________ 
Coordenação da Central de Estágios (assinatura sobre carimbo) 

Este documento só terá validade com assinatura sobre carimbo do(a)  Coordenação  da Central de Estágios 

DOCUMENTO QUE COMPÕE O REQUERIMENTO SITUAÇÃO 

1.Histórico Escolar atualizado.  Recebeu  Não Recebeu 

2. Currículo  atualizado.  Recebeu  Não Recebeu 

3. Plano de Atividades.  Recebeu  Não Recebeu 

4. Carta  solicitando estágio (CEEVA) e Declaração de aptidão para realizar  a estágio, conf. Projeto Pedagógico do Curso  
(Colegiado de Curso) 

 Entregou/Recebeu   
Não 
Entregou/Recebe
u 

5.. Cópia da Apólice de seguro cobrindo o período do estágio (Responsabilidade da Instituição de Ensino do estudante)  Entregou  Não Recebeu 

6. Carta de aceite do estudante para a realização do estágio (Campo de Estágio)   Recebeu  Não Recebeu 

Em:     /    /     
Assinatura da Central de 
Estágios:_________________________________________________ 

Assinatura do Estudante: 
___________________________________________ 

RECIB 

 
A Central de Estágios Entregou e o Estudante: _____________________________________________ recebeu a  documentação conforme listado acima.                                                                                                        

Obs.: O  estudante só poderá iniciar o estágio após a entrega da documentação na Central de Estágios. O Plano de  Atividades do Estágio deve ser entregue junto com a 
documentação do  estágio supervisionado obrigatório . A documentação deve estar devidamente assinada sobre  carimbo. 
 Para a conclusão do estágio supervisionado obrigatório o estudante deve entregar na Central de Estágios, a seguinte documentação: 1)  Ficha de Avaliação; 2) Atestado de 
Frequência; 3) Relatório Final. O prazo máximo para entrega da documentação de conclusão é de 30 ( trinta) dias terminado o estágio e deve estar devidamente preenchida e assinada 
sobre carimbo.  

Central de 
Estágios:  

 
Data:______/_______/______   

 
Assinatura :_______________________________________________________ 
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A  

APENDICE E – TERMO DE COMPROMISSO  

 

 TERMO DE COMPROMISSO PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  

Termo de Compromisso que entre si celebram  o(a)       pessoa Jurídica e o(a) estudante 

      com a interveniência da Universidade Federal de Minas Gerais, para a realização de 

Estágio Supervisionado  Obrigatório. 

 O(A)      , pessoa jurídica de direito (público/privado), inscrita no CNPJ sob o nº       doravante denominado CAMPO DE ESTÁGIO, com sede na 
Rua/Avenida      , nº      , CEP nº      , Bairro       , Município de      , Estado de      , neste ato representado por seu (sua) Diretor 
(a)/Presidente , Sr(a).      , CI nº      -     /     (Órgão/Estado) , CPF nº      , residente e domiciliado na Rua/Avenida      , nº      , CEP nº 
     , Bairro      , Município de      , Estado de       e, de outro lado, o(a) estudante      ,  CI nº      -     /     (Órgão/Estado), CPF nº 
     , residente e domiciliado na Rua/Avenida      , nº      , CEP nº      , Bairro      , Município de      , Estado de      , Telefone (DDD) nº  
     , cursando o     º período do Curso de      , matrícula nº      , doravante denominado(a) ESTAGIÁRIO(A), acordam em firmar o presente 
Termo de Compromisso, com a interveniência e anuência da UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ sob o nº 17.217.985/0001-
04, com sede na Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 6.627, CEP nº 31270-901, Pampulha, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, neste 
ato, por intermédio de sua Escola de Veterinária, sendo representada pelo (a) Coordenador (a) da Central de Estágios da Prof.(a) Cleia Batista Dias 
Ornellas, Brasileiro (a),  CI nº      -     /     (Órgão/Estado), CPF nº      ,  conforme Portaria de Delegação de Competência nº 37/2017, emitida em 
13/06/2016, pela Diretoria da Escola de Veterinária/UFMG, doravante denominada INTERVENIENTE, sujeitando-se os partícipes, ao disposto na Lei nº 
11.788/08, e nas demais disposições aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 
 
Constitui objeto do presente Termo de Compromisso a formalização da relação entre o CAMPO DE ESTÁGIO e o(a) ESTAGIÁRIO(A), visando, 

unicamente, possibilitar a realização da atividade de Estágio Supervisionado Obrigatório. 

Parágrafo único. Este Termo de Compromisso vincula-se para todos os efeitos legais ao Protocolo Estágio nº      /    , celebrado no dia      de      , 

de     . 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Planejamento, Acompanhamento e Execução. 

Para proporcionar a complementação do ensino e da aprendizagem em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano, o estágio não obrigatório, como procedimento didático-pedagógico planejado em conformidade com as especificidades do Curso, 

deverá ser acompanhado e executado de acordo com a programação estabelecida no Plano de Atividades, que será incorporado ao presente Termo, por 

meio de aditivos, à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do ESTAGIÁRIO. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Seguro 

O(A) ESTAGIÁRIO(A) estará segurado(a) contra riscos de acidentes pessoais pela Apólice de Seguro nº 0000730, que a UFMG  mantém com a Empresa 

Seguradora GENTE SEGURADORA S.A,  com vigência no período  de 01/12/2016 a 01/12/2017. (A Contratação do seguro só poderá caber à UFMG no 

caso de Estágio Supervisionado Obrigatório). 

CLÁUSULA QUARTA - Do Vínculo Empregatício 

Nos termos do disposto no art.3º da Lei nº 11.788/08, o estágio supervisionado obrigatório não criará vínculo empregatício de qualquer natureza entre o(a) 

ESTAGIÁRIO (A), e o CAMPO DE ESTÁGIO e a INTERVENIENTE. 

CLÁUSULA QUINTA - Da Bolsa de Estágio 

É facultativo ao  CAMPO DE ESTÁGIO conceder ao ESTAGIÁRIO, qualquer valor a título de bolsa, ou qualquer outra forma de retribuição pecuniária 

quando se tratar do ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO. (Art.12 da lei nº 11.788/2008).  

CLÁUSULA SEXTA - Do Prazo do Estágio 

Fica compromissado que o estágio supervisionado obrigatório terá duração de      (     ) meses,  tendo início em     /    /     e término em 

    /    /    . 

Parágrafo 1º. O prazo de duração do estágio poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, não podendo, contudo, sua duração exceder a 04 (quatro 

semestres letivos, exceto quando se tratar de ESTAGIÁRIO portador de deficiência), e do total de 360 horas. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Carga Horária da Jornada de Atividades 

O(A) ESTAGIÁRIO(A) deverá cumprir       (     ) horas de jornada de atividades de estágio supervisionado obrigatório por semana, de segunda a sexta-

feira, com carga de      (     ) horas por dia, em período compatível com o seu horário escolar, salvo o estágio realizado no período de férias, desde 

que previsto no projeto pedagógico do curso. (Art.10 da lei nº 11.788/2008). 

Parágrafo único. A carga horária diária e semanal para a realização do estágio supervisionado poderá ser alterada, quando não prejudicar o horário escolar 

do (a) ESTAGIÁRIO (A), conforme as normas pertinentes e de acordo com a conveniência da UFMG e do CAMPO DE ESTÁGIO. 

CLÁUSULA OITAVA - Do Local e Horário do Estágio 

As atividades a serem cumpridas serão realizadas nas dependências do CAMPO DE ESTÁGIO e deverão ser desenvolvidas no (a) setor/área      , e, em 

conformidade com os termos da Cláusula Sétima, o(a) ESTAGIÁRIO(A) deverá prestar      (     ) horas de estágio supervisionado por semana, de 

segunda a sexta-feira, com carga de      (     ) horas por dia, no horário de       às       horas. 

CLÁUSULA NONA – Supervisão, Acompanhamento e Avaliação 

I - Do CAMPO DE ESTÁGIO 

a) acompanhar e supervisionar o(a) ESTAGIÁRIO(A) na execução de atividades, no ambiente de trabalho, por intermédio do(a) Sr(a).      , Profissional 

de seu quadro de pessoal com a função de Supervisor de Estágio 
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b) proporcionar todas as oportunidades e condições necessárias para o pleno cumprimento das metas previstas no Plano de Atividades; 

c) enviar à UFMG, relatório de atividades, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, com vistas obrigatória ao (a) ESTAGIÁRIO (A), manifestando 

sobre o desenvolvimento do estágio e o desempenho do (a) ESTAGIÁRIO (A); 

d) emitir Certificado de Estágio Supervisionado Obrigatório, que conterá os dados de identificação, o período da prestação da atividade de estágio 

supervisionado e a carga horária total. 

I – Do (a) ESTAGIÁRIO (A) 

a) manter conduta ética, obedecer às normas internas do CAMPO DE ESTÁGIO e preservar o sigilo das informações a que tiver acesso; 

b) cumprir as atividades programadas; 

c) elaborar, assinar e entregar relatório de atividades ao Orientador de estágio, no prazo de      (     ) (definir a periodicidade, que não poderá ser 

superior a 06 (seis) meses). 

d) comunicar, de imediato e por escrito, a ocorrência de qualquer fato relevante relacionado à realização do estágio supervisionado e, da mesma forma, a 

interrupção, suspensão ou cancelamento de sua matrícula na UFMG. 

III – Da INTERVENIENTE 

a) responsabilizar-se, para que a atividade de estágio supervisionado seja realizada como procedimento didático-pedagógico; 

b) coordenar e orientar, na qualidade de interveniente, por intermédio do Sr(a). Prof.(a)      , servidor(a) de seu quadro de pessoal docente com a função 

de Orientador de Estágio, o desenvolvimento das atividades programadas e avaliar o rendimento do(a) ESTAGIÁRIO(A), com base em relatórios e 

parâmetros inerentes à formação escolar e à habilitação profissional; 

c) observar o cumprimento da legislação e demais disposições sobre o estágio não obrigatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Do Desligamento 

Ocorrerá o desligamento do (a) ESTAGIÁRIO (A): 

a) automaticamente, ao término do estágio supervisionado; 

b) a qualquer tempo, no interesse da Administração; 

c) depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio não obigatório, se comprovada a insuficiência na avaliação de 

desempenho no CAMPO DE ESTÁGIO ou na UFMG; 

d) a pedido do (a) ESTAGIÁRIO (A); 

e) em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido neste Termo de Compromisso;  

f) pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 05 (cinco) dias, consecutivos ou não, no período de 01 (um) mês, ou por 30 (trinta) dias 

durante todo o período do estágio não obrigatório; 

g) pela conclusão ou abandono do curso, trancamento de matrícula ou transferência para outra Instituição de Ensino; 

h) por conduta incompatível com a exigida pela administração do CAMPO DE ESTÁGIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do Foro 

Nos termos do inciso I, do art. 109, da Constituição Federal, o foro competente para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste Instrumento é o da Justiça 

Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais.   

E, por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente Termo Compromisso de Estágio Supervisionado Obrigatório, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

Belo Horizonte,            de                                               de 

(CAMPO DE ESTÁGIO): _____________________________________________ 
                                        (Carimbo com CNPJ, nome da Instituição/Empresa e endereço completo)                                 
                                                                                     (Obrigatório) 
 
(CAMPO DE ESTÁGIO): _____________________________________________ 

                                              Diretor/Presidente da Instituição/ Empresa 
                                                          (Assinatura sobre Carimbo) 
ESTAGIÁRIO(A): _________________________________________________ 

UFMG  (Interveniente): ______________________________ ______________ 
                                                                 Coordenador(a)  da Central de Estágios da 

                                    Escola de Veterinária da UFMG 
  
Testemunhas: 
Instituição Interveniente      Campo de Estágio 
Nome:                Nome: 
CI:       CI:  
CPF:                        CPF 
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APENDICE F – PLANO DE ATIVIDADES 
 

 
PLANO DE ATIVIDADES PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

Obs: O Plano de Atividades deverá ser elaborado, no que couber, com fundamento na disposição do § 1º, do art. 116, da Lei nº 8.666/93, e em conformidade com as especificidades 
do Curso, e, ainda, deverá estar acompanhado de minuta de Termo de Compromisso, após sua aprovação pelo Colegiado de Curso ou pela autoridade competente.  

 

INFORMAÇÕES DO ESTUDANTE, INSTITUIÇÃO E ORIENTADOR 

 

Curso de Graduação:                                                         

 

Nome do Estagiário :       

 

Nº de Matrícula:       Período em Curso:                  

 

Endereço Completo:       

 

Instituição de Ensino:       

 

Nome do Orientador:        

 

Registro Profissional:       

 

Formação Profissional:       

 

Áreas de Atuação:       

 

INFORMAÇÕES DO CAMPO DO ESTÁGIO E  SUPERVISOR 

 

 Campo de Estágio:       

 

Área do Estágio:        

 

Endereço Completo:        

 

Período de realização:  De      /     /      a        /     /      

 

Nome do Profissional responsável por acompanhar o estudante:       

 

Registro Profissional :       

 

Formação Profissional:       

 

Áreas de Atuação:       

INFORMAÇÕES RELATIVAS A(S) ATIVIDADE(S)  A SEREM DESENVOLVIDA(S) 

 

1) Atividades a serem desenvolvidas No Estágio (detalhar):  

      

2) Atividades a serem desenvolvidas No Estágio (detalhar):  

      

3) Objetivos (descrever o objetivo da atividade proposta): 

      

4) Atividades a serem desenvolvidas No Estágio (detalhar):  

      

5) Planejamento  (estabelecer sistematicamente  os processos que serão seguidos): 

      

5.1) Execução: (Cumprir o  plano estabelecido para execução dos processos para   o alcance das metas e objetivos propostos 

      

5.2) Execução: 

      

5.3) Avaliação: ( verificar e contabilizar os  impactos da execução  dos processos  sobre o público-alvo). 

      

6)  Formas de orientação, supervisão e avaliação: Descrever as formas de orientação, supervisão e  mecanismos de avaliação que   Utilizados no processo de execução das 
atividades                        

      

7) Resultados esperados: (descrever as expectativas dos resultados a partir das intervenções realizadas) 

      

8) Cronograma:  (Definir o fazer, quando  e estimar o tempo intervenção de cada um dos processos estabelecidos considerando a  ordem de prioridades estabelecida. 

      

 
Belo Horizonte______/_____/______ 

 
Nome do 
Estudante_______________________________________________________________________________________________ 

  

Belo Horizonte______/_____/______ Orientador ( Assinatura sobre carimbo) 

  

Belo Horizonte______/_____/______ Supervisor ( Assinatura sobre carimbo) 

  

Belo Horizonte______/_____/______ Coordenação da  Central de Estágios  ( Assinatura sobre carimbo) 
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APENDICE G – ATESTADO FREQUÊNCIA 

 
ATESTADO DE FREQUÊNCIA  PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

CURSO: 
  

NOME DO ESTUDANTE:        MATRÍCULA UFMG:        

NOME DO (A) ORIENTADOR (A):        

NOME DO CAMPO DE ESTÁGIO:        SIGLA:       

LOCAL DO ESTÁGIO:        

NOME DO (A)  SUPERVISOR (A):        

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:        REGISTRO PROFISSIONAL:        

ÁREA DO  ESTÁGIO:        

PERÍODO  -  INÍCIO:      /    /     TÉRMINO:      /    /     C.H. TOTAL A SER CUMPRIDA:         

Nº DATA 
PERÍODO 

ASSINATURA DO ESTUDANTE 
HORAS 

 POR DIA MANHA TARDE 

1. .     /    /                        

2.      /    /                        

3.      /    /                        

4.      /    /                        

5.      /    /                        

6.      /    /                        

7.      /    /                        

8.      /    /                        

9.      /    /                        

10.      /    /                        

11.      /    /                        

12.      /    /                        

13.      /    /                        

14.      /    /                        

15.      /    /                        

16.      /    /                        

17.      /    /                        

18.      /    /                        

19.      /    /                        

20.      /    /                        

21.      /    /                        

22.      /    /                        

23.      /    /                        

24.      /    /                        

25.      /    /                        

26.      /    /                        

27.      /    /                        

28.      /    /                        

29.      /    /                        

30.      /    /                        

31.      /    /                        

32.      /    /                        

33.      /    /                        

34.      /    /                        

35.      /    /                        

36.      /    /                        

TOTAL DE HORAS       

DATA ASSINATURA DO SUPERVISOR CARIMBO 

DATA ASSINATURA DO ORIENTADOR CARIMBO 
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APENDICE H – FICHA DE AVALIAÇÃO DO (A)  SUPERVISOR (A) DO ESTÁGIO 

AVALIAÇÃO DO (A) SUPERVISOR (A) 
 

NOME DO (A) ESTAGIÁRIO (A): _____________________________________________________________ 

CURSO: _____________________________________________ Nº MATRÍCULA:_________________ 

NOME DO (A) SUPERVISOR (A): __________________________________________ 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:___________________________ REG.PROFISSIONAL: _______________ 

PERÍODO DO ESTÁGIO: INÍCIO: _____/______/______ TÉRMINO: _____/_____/_____ 

CARGA HORÁRIA TOTAL CUMPRIDA: _________________ 

 

ASPECTOS PROFISSIONAIS NOTA (0-10) 

Amplitude e profundidade dos conhecimentos técnicos profissionais  

Capacidade de identificar soluções viáveis para os problemas identificados  

Qualidade e cumprimento das tarefas designadas  

Dedicação para aprendizagem e aperfeiçoamento técnico-profissional  

 

ASPECTOS ATITUDINAIS NOTA (0-10) 

Sociabilidade e integração ao ambiente de trabalho  

Cumprimento das normas e regulamentos internos do local de estágio  

Zelo pelos interesses, materiais, equipamentos e bens do local de estágio  

Assiduidade e cumprimento dos horários  

PONTUAÇÃO TOTAL (MÁX. 20 PONTOS)  

 
 
 
 

_______________________________ 
LOCAL E DATA 

___________________________________ 
SUPERVISOR(A)  

(ASSINATURA  SOBRE CARIMBO) 
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APENDICE I – FICHA DE AVALIAÇÃO DO (A) PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A)  DE ESTÁGIO 

 

AVALIAÇÃO DO (A) ORIENTADOR (A) 

 

NOME DO (A) ESTAGIÁRIO (A): _____________________________________________________________ 

CURSO: _____________________________________________ Nº MATRÍCULA:_________________ 

NOME DO (A) SUPERVISOR (A): __________________________________________ 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:___________________________ REG.PROFISSIONAL: _______________ 

PERÍODO DO ESTÁGIO: INÍCIO: _____/______/______ TÉRMINO: _____/_____/_____ 

CARGA HORÁRIA TOTAL CUMPRIDA: _________________ 

AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PONTOS (O – 15) 

Comunicação com o orientador durante o estágio  

Envio de material conforme solicitação do orientador e cumprimento dos 
prazos estabelecidos 

 

Atendimento e correções  

Uso das normas para confecção do Relatório de estágio  

Uso de referências técnico-científicas  

TOTAL (MÁX. 15 PONTOS)  

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
LOCAL E DATA 

___________________________________ 
ORIENTADOR(A) 

ASSINATURA SOBRE CARIMBO(CRMV) 
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APENDICE J - INDICAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO   

SUPERVISIONADO  

 

 
À Central de Estágios da Escola de Veterinária/UFMG 
 

________________________________________________________________, matrícula 

UFMG nº ____________________, em concordância com o (a) professor (a) 

_______________________________________ responsável pela orientação das atividades 

de Estágio Supervisionado vinculadas à disciplina do décimo (10º.) período - Estágio 

Supervisionado (VET 034), submeto a V.Sas., para apreciação, os nomes dos 

componentes1da Comissão que fará a Avaliação Final do Estágio Supervisionado:  

1) _____________________________________ 

2) _____________________________________ 

3) _____________________________________ 

  

____________________________________                       
Assinatura do aluno 

 

Orientador(a) – Assinatura sobre carimbo 
 

 

Local da Apresentação (*): ____________________________________________ 
(*) – Verificar a disponibilidade e agendar o local da apresentação junto ao setor responsável (Colegiado, Secretaria de Dptos., 

outros). 

 

Data prevista:  ____/____/____                  Horário _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 A Comissão de Avaliação do Relatório Final, deverá ser constituída pelo Prof. Orientador e mais dois membros, sendo um 

destes, pelo menos mais um docente. 
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APENDICE K – FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ESTÁGIO 

 

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ESTÁGIO 

 

NOME DO (A) ESTAGIÁRIO _____________________________________________________ 

NOME DO MEMBRO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO: ___________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

PARÂMETROS ATRIBUIÇÃO DE (25) PONTOS NO TOTAL 

Redação do texto  

Utilização de material bibliográfico  

Discussão  

Uso correto das normas  

PONTUAÇÃO MÉDIA  

 

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO 

PARÂMETROS ATRIBUIÇÃO DE (10) PONTOS NO TOTAL 

Clareza da exposição  

Segurança no relato  

Uso dos recursos  

Tempo (20-30 min.)  

PONTUAÇÃO MÉDIA  

 

AVALIAÇÃO DA ARGUIÇÃO 

PARÂMETROS ATRIBUIÇÃO DE (30) PONTOS NO TOTAL 

Conhecimento técnico  

Clareza nas respostas  

Senso crítico  

Raciocínio  

PONTUAÇÃO MÉDIA  

 
 

_______________________________ 
LOCAL E DATA 

___________________________________ 
ASSINATURA DO MEMBRO DA COMISSÃO  
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APENDICE L – FICHA DA AVALIAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 
FICHA DA AVALIAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

NOME DO (A) ESTAGIÁRIO (A): _____________________________________________________________ 

CURSO: _____________________________________________ Nº MATRÍCULA:_________________ 

NOME DO (A) SUPERVISOR (A): __________________________________________ 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:___________________________ REG.PROFISSIONAL: _______________ 

PERÍODO DO ESTÁGIO: INÍCIO: _____/______/______ TÉRMINO: _____/_____/_____ 

CARGA HORÁRIA TOTAL CUMPRIDA: _________________ 

DESCRIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS PONTUAÇÃO 

  

ORIENTADOR Máximo - 15 pontos  

   

SUPERVISOR Máximo - 20 pontos  

   

 Média: Relatório Escrito (15 pontos)  

COMISSÃO Média apresentação (20 pontos)  

 Média Arguição (30 pontos)  

PONTUAÇÃO FINAL
2
 

 
 

 
 
_________________________________ 
LOCAL E DATA 

       
 

 

 
_________________________________ 

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) 
 

 
__________________________________ 

MEMBRO DA BANCA AVALIADORA 
 
 

___________________________________ 
MEMBRO DA BANCA AVALIADORA 

 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

                                                
2
 Caso a comissão defina pela reapresentação do relatório ou reprovação deve ser descrita a justificativa ou parecer no campo 

de informações adicionais e/ou verso.  
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