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REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DA FACULDADE 

DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - A Lei 11.788/2008 define claramente que 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”. 

§ 1º. De acordo com a resolução n. 4.262, de 22 de março de 2012, que Institui o Regulamento 

para a realização dos Estágios Supervisionados, obrigatórios e não obrigatórios, dos Cursos de 

Graduação da UFPA, os princípios norteadores do estágio supervisionado obedecerão aos 

seguintes princípios: 

I - Articulação da formação acadêmica com o exercício profissional; 

II - Efetiva participação do aluno em situações reais de trabalho; 

III - Fortalecimento da integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 2º - Para fins de registro, o Estágio será considerado Obrigatório ou Não Obrigatório. 

§ 1º. O Estágio Curricular Obrigatório é aquele previsto no Projeto Pedagógico de Curso como 

componente indispensável para a integralização curricular. 

§ 2º. O Estágio Curricular Não Obrigatório poderá ser admitido como Atividade Curricular, 

conforme previsto no Projeto Pedagógico de Curso. 

§ 3º. O Estágio Curricular Não Obrigatório não deverá interferir no período estabelecido para 

a conclusão da Graduação. 

 

CAPÍTULO II 

DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

Art.3º - A atividade de estágio do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental do Campus 

Universitário de Tucuruí – UFPA visa o aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, promovendo: 

I - O relacionamento dos conteúdos e contextos para dar significado ao aprendizado; 

II - A integração à vivência e à prática profissional ao longo do curso; 

III - A aprendizagem social, profissional e cultural para o desenvolvimento do educando para a 

vida cidadã e profissional; 

IV - A participação em situações reais de vida e de trabalho em seu meio.  

Art.4º - O Estágio Supervisionado do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental do Campus 

de Tucuruí - UFPA é obrigatório conforme determinação do Projeto Político Pedagógico do 

Curso. 
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CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

Art.5º - O Estágio Supervisionado tem por objetivo a complementação do ensino ministrado 

na Universidade, constituindo-se num instrumento de aperfeiçoamento técnico-científico, de 

treinamento prático, de relacionamento humano e de integração. 

Art.6º - Como objetivos específicos de estágio supervisionado pode-se citar: 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos e tecnológicos à prática do curso; 

II - Atuar em equipes multidisciplinares; 

III - Compreender e aplicar a ética e as responsabilidades profissionais; 

IV - Identificar e resolver problemas dentro dos temas que abordam o curso de Engenharia 

Sanitária e Ambiental; 

V - Familiarização com a área de interesse de atuação do futuro profissional. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS NORMAS GERAIS DO ESTÁGIO 

Art.7º - Para requerer ou concorrer a vaga de estágio, bem como para a realização do mesmo, 

o aluno deve estar regularmente matriculado. 

Art.8º - O estágio supervisionado, devido seu caráter obrigatório, terá supervisão direta da 

instituição de ensino, através de relatório técnico e acompanhamento individualizado quando a 

coordenação de estágio julgar necessário, durante o período de realização da atividade. 

Art.9º - O estágio supervisionado só poderá ser desenvolvido em empresas conveniadas com a 

UFPA ou que sejam consideradas pela coordenação de estágio em condições de proporcionar 

experiência prática na linha de formação do aluno, sendo que todas as atividades do aluno 

devem ser acompanhadas por um funcionário de quadro de pessoal da empresa concedente do 

estágio, aqui nomeado como Supervisor de Estágio, com formação ou experiência comprovada 

na área de conhecimento a ser desenvolvida, limitando-se a orientar e supervisionar até 10 (dez) 

estagiários simultaneamente. 

Art.10º - O estágio obrigatório não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados 

os seguintes requisitos:  

I - Matrícula e frequência regular do educando no curso de engenharia sanitária e ambiental 

atestados pela instituição de ensino; 

II - Celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a 

instituição de ensino; 

III - Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo 

de compromisso. 
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Art.11º - A carga horária mínima obrigatória de estágio é 240 horas sendo desenvolvidos nas 

modalidades tempo parcial (4h) e tempo integral (6h) e podem ser realizados em períodos de 

férias ou em períodos letivos regulares; 

Art.12º - O horário do estágio não poderá coincidir com o período em que o aluno estiver 

cursando as disciplinas; 

Art.13º - O estágio poderá ser realizado, na própria instituição de ensino através de pesquisa e 

extensão, caso esteja previsto no Projeto Pedagógico do Curso - PPC. 

§ 1º. As atividades realizadas em projetos de pesquisa e extensão, poderão ser aproveitadas 

como carga horária de estágio, desde que as horas de atividades sejam no mínimo as mesmas 

do estágio (240 h). O seguro contra acidentes deverá ser solicitado pelo coordenador do projeto, 

caso seja necessário. 

Art.14º - Para verificar a possibilidade de estágio o aluno deve entrar em contato com a 

coordenação de estágio do curso, a Central de Estágios da UFPA e/ou recorrer a contatos diretos 

com empresas. 

Art.15º - Considera-se campo/área de estágio todas as atividades que tenham relação com a 

grade curricular do curso, assim como no perfil do egresso descrito no Projeto Político 

Pedagógico do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. 

Art.16º - Uma vez obtido o Estágio, a empresa concedente deve fornecer a Coordenação de 

Estágio o Plano de Trabalho do estagiário (Anexo 02), firmar o Termo de Compromisso em 3 

vias (Anexo 01) e a apólice de seguros contra acidentes ao aluno a quem será concedido o 

estágio. 

 

CAPÍTULO V 

DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO E FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL 

Art.17º - Ao final do estágio o aluno deverá entregar à Coordenação de Estágio duas Cópias 

do Relatório de Estágio (Anexo 03), uma em formato impresso e outra em formato digital, e o 

Formulário de Avaliação Final (Anexo 04), devidamente preenchido e lacrado pelo supervisor 

de estágio. 

§ 1º. Considerando o período de ensino remoto, os formulários e relatórios poderão ser entregue 

via e-mail a coordenação de Estágio. 

Art.18º - É de responsabilidade do aluno, disponibilizar ao supervisor de estágio, o modelo do 

Formulário de avaliação final. 

Parágrafo Único: As instruções para a elaboração do relatório de estágio e o modelo do 

Formulário de avaliação final, podem ser encontradas nos Anexos 03 e 04, respectivamente. 

 

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO 

Art.19º - Ao Relatório de Estágio, bem como ao Formulário de Avaliação Final, serão 

atribuídas notas que podem variar de 0 (zero) a 10 (dez). 
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Art.20º - A Nota final do estagiário será calculada pela média aritmética entre a nota dada pelo 

professor orientador ao Relatório de Estágio e do supervisor de estágio ao Formulário de 

Avaliação Final.  

§ 1º. Caso o supervisor de estágio não atribua nota ao relatório final, fica a responsabilidade da 

atribuição ao professor orientador.  

Art.21º - Para a avaliação do Relatório de Estágio o professor orientador de estágio deve 

observar os seguintes critérios: Organização e adequação as normas; organização de ideias, 

frases e parágrafos com coerência e coesão e relevância do conteúdo presente no relatório. 

Art.22º - O estagiário estará aprovado se tiver alcançado média final igual ou superior a 5,0 

(cinco). Não haverá realização de exames de recuperação para os alunos que não lograrem 

aprovação nos moldes descritos nesta regulamentação, devendo os mesmos, em tais 

circunstâncias, realizarem novamente o Estágio Supervisionado. 

 

CAPÍTULO VII 

DA COMPETÊNCIA DO COORDENADOR DE ESTÁGIO 

Art.23º - A Coordenação de Estágio será exercida por um professor efetivo com as seguintes 

atribuições: 

I - Gerenciar as atividades decorrentes do Estágio Supervisionado e firmar parcerias com 

instituições públicas e privadas através de “Termos de Convênio”;  

II - Estimular as atividades de estágio através do contato com as organizações, visando o 

credenciamento de novos estagiários; 

III - Divulgar as ofertas de estágio e encaminhar os interessados às organizações concedentes; 

IV - Disponibilizar ao supervisor do estágio na organização concedente o documento "Relatório 

de Acompanhamento do Estágio”; 

V - Analisar e emitir parecer sobre o Relatório Final das atividades de estágio realizadas; 

VI - Encaminhar à Secretaria da Faculdade a documentação necessária para atestar 

cumprimento do Estágio Supervisionado; 

VII - Encaminhar para o Conselho da Faculdade os casos omissos referente ao estágio realizado.  

 

CAPÍTULO VIII 

DA COMPETÊNCIA DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

Art.24º - Ao Supervisor de estágio compete: 

I - Orientar o aluno em todas as atividades; 

II - Assessorar o aluno na elaboração do Relatório de estágio; 

III - Zelar pelo cumprimento das normas que regem o estágio; 

IV - Encaminhar à coordenação de estágio o Formulário de avaliação do orientador, segundo 

modelo pré-determinado (Anexo 04), por ocasião do final do estágio.  
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CAPÍTULO IX 

DOS DIREITOS E DEVERES DO ESTAGIÁRIO 

Art.25º - Ao Estagiário é dado o direito de: 

I - Receber orientação para realizar suas atividades previstas no plano de trabalho do Estágio 

Supervisionado; 

II - Apresentar sugestões com o intuito do aprimoramento contínuo desta atividade acadêmica; 

III - Estar segurado contra acidentes pessoais que possam ocorrer durante o estágio de acordo 

com o que prever a lei 11788/2008 em seu artigo 9º. 

Art.26º - Ao Estagiário compete: 

I - Cumprir as normas e atividades estabelecidas pela unidade concedente do estágio, bem como 

zelar pelos materiais e instalações da mesma; 

II - Respeitar as cláusulas do Termo de Compromisso; 

III – Participar de todas as atividades propostas pela Coordenação de Estágios e pelo Supervisor 

de Estágio; 

IV - Expor à Coordenação de Estágio, em tempo hábil, problemas que dificultem ou impeçam 

a realização das atividades do Estágio Supervisionado; 

V - Guardar sigilo de tudo que diga respeito a documentação de uso exclusivo das pessoas 

físicas e jurídicas envolvidas no trabalho, bem como dos aspectos do exercício profissional que 

assim forem exigidos; 

VI - Entregar o Relatório de Estágio e Formulário de Avalição Final dentro do prazo estipulado 

pelo Coordenador de Estágio. 

 

CAPÍTULO X 

DO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO 

Art.27º - O desligamento do estagiário ocorrerá: 

I - Automaticamente ao término do estágio; 

II - Devido a conclusão, trancamento ou desistência do curso; 

III - Pelo não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado; 

IV - Por solicitação da unidade concedente com devida justificativa; 

V - Por solicitação do estagiário. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.28º - - Os casos omissos serão resolvidos pelo conselho da Faculdade de Engenharia 

Sanitária e Ambiental. 
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Art.29º - -. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 

 

Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, em 17 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

VANESSA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

Diretora da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental 

Campus Universitário de Tucuruí 

Universidade Federal do Pará 
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ANEXO 01 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO – ESTÁGIO 

OBRIGATÓRIO 

 



 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, sem vínculo empregatício, nos termos da Lei n° 8.666/93 e alterações da Lei 11.788 

de 25/09/2008 e da Portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão n° 313 de 17/09/2007.  

 

                                                                            INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA 

CNPJ: 34.621.748/0001-23 

Endereço: Rua Augusto Corrêa, 01 – Cidade Universitária “Prof. José da Silveira Netto”                                                                                                                                

Bairro: Guamá 

CEP: 66075-110                                               Cidade:  Belém                                                            Estado: Pará 

Fone: (91) 3201-7113 

Representado por: Emmanuel Zagury Tourinho                                                                                   Cargo: Reitor 

Professor(a) Orientador(a):                                                                                        Função: 

 

 

                                                                                   CONCEDENTE 

Razão social: 

Endereço:                                                                                                   Estado: Bairro: 

CEP Cidade:   Telefone:  

Representado por:                                                                                                     Cargo: 

Profissional responsável: Função: 

 

 

                                                                                       ESTAGIÁRIO  

Nome: CPF: 

RG: Bairro: 

Curso:                                                                  Período: Matrícula: 

Endereço: Fone: 

Cidade: Estado: 

 

Celebram as partes TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, segundo as condições estabelecidas nas  

seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente termo de compromisso a normatização jurídica entre a CONCEDENTE e o(a) 

ESTAGIÁRIO(A), com assinatura obrigatória da INSTITUIÇÃO DE ENSINO para realização de ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, com 

fundamento nas disposições da Lei de Estágio nº 11.788/2008, Orientação Normativa SRH/MPOG nº 02/2016, Portaria AGU n° 

243/2013 e demais normas internas das partes envolvidas. 

 

1.1 O estágio será realizado sem quaisquer ônus financeiros para Concedente, sendo considerados alheios ao presente Termo de 

Compromisso qualquer bolsa e/ou auxilio financeiro prestado pela Instituição de Ensino. 

 

1.2 O estágio obrigatório, definido no Projeto Pedagógico do Curso e nas Diretrizes Curriculares do Curso, nos termos da Lei nº 

11.788/08 e da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), entendido como ato educativo supervisionado, visa à 

complementação do ensino e da aprendizagem proporcionando preparação para o trabalho profissional do ESTAGIÁRIO, 

possibilitando-lhe aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, bem como condições de vivenciar e 

adquirir experiência prática em situações reais de trabalho em sua área de atuação.    

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO: 

  

2.1 O estágio obrigatório, planejado em conformidade com o currículo do curso, será executado de acordo com a programação 

estabelecida no plano de atividades de estágio, previamente elaborado pela Instituição de Ensino, com aprovação da CONCEDENTE, 

que é parte integrante do presente termo de compromisso. 

 

2.2 A avaliação final do estágio será feita pela Instituição de Ensino, através dos Professores Orientadores, e pela CONCEDENTE, 

através do Supervisor/Orientador, os quais farão o julgamento do relatório final elaborado pelo estudante com base nas atividades 

executadas durante o período de estágio.  

 

 



CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: 

3.1 O presente termo de compromisso de Estágio terá vigência de ____/____/____ a ____/____/____. 

 

3.2 O presente termo de compromisso de estágio obrigatório poderá ser renovado, observando-se como limite máximo o período 

necessário para a aprovação e obtenção do diploma, não podendo ultrapassar 02 (dois) anos. 

 

3.3 A conclusão ou abandono do curso, bem como o trancamento de matrícula, constituem motivos para rescisão automática deste 

Instrumento. 

 

3.4 Nos termos do art. 3º, da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, o estágio não acarretará vinculo empregatício de qualquer natureza com a 

Concedente ou com a Instituição de Ensino.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E DA CARGA HORÁRIA: 

 

4.1 As atividades de estagio curricular a serem cumpridas pelo (a) ESTAGIÁRIO (A) serão desenvolvidas perante a CONCEDENTE, 

no horário das ____:____ às ____:____, com carga horária total de ____ horas semanais, desenvolvidas nos respectivos semestres 

letivos previstos na matriz curricular dos Cursos de Graduação, observando o art. 10, II da Lei de Estágio nº 11.788, de 25/09/2008.  

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES 

 

5.1 Da CONCEDENTE: 

 

I- Supervisionar, acompanhar, auxiliar o (a) ESTAGIÁRIO (A) na execução das atividades no ambiente de trabalho; 

 

II- Proporcionar todas as oportunidades e condições necessárias para o pleno cumprimento das ações previstas no plano de atividades; 

 

III- Encaminhar para INSTITUIÇÃO DE ENSINO o Relatório de Atividades, assinado pelo seu Supervisor, com periodicidade 

mínima de 06 (seis) meses, com vista obrigatória do ESTAGIÁRIO; 

 

IV- Entregar, por ocasião do desligamento, termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades  desenvolvidas, dos 

períodos e das avaliações realizadas; 

 

V- Manter em arquivo e à disposição da fiscalização os documentos que comprovem a relação de estágio. 

 

5.2- Do ESTAGIÁRIO(A): 

 

I- Cumprir fielmente a programação do Estágio, comunicando em tempo hábil, a impossibilidade de não fazê-lo, se for o caso; 

 

II- Cumprir todas as normas internas da empresa, especialmente as relativas ao Estágio, que o estudante declara expressamente 

conhecer; 

 

III- Observar a jornada e horário ajustado; 

 

IV- Manter conduta ética, cumprindo com as condições fixadas para o estágio e observando as normas de trabalho vigentes na 

Concedente, bem como preservando o sigilo e a confidencialidade sobre as informações a que tenha acesso; 

 

V- Manter rigorosamente atualizados seus dados cadastrais e escolares, junto a CONCEDENTE, informando, de imediato, qualquer 

alteração na sua situação escolar, tais como: trancamento de matrícula, abandono, conclusão de curso ou transferência de Instituição 

de Ensino; 

 

VI- Manter frequência e desempenho superior à média definida pela Instituição de Ensino 

 

VII- Elaborar o relatório sobre o desenvolvimento das tarefas que lhe forem atribuídas, submetendo-o à apreciação do Supervisor 

Técnico. 

 

VIII- Responder pelas perdas e danos causados por inobservância das normas internas da CONCEDENTE ou provocados por 

negligência ou imprudência; 

 

IX- Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação acadêmica, sempre que solicitado pela Concedente 

 

5.3- Da INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

 

I- Indicar, no plano de atividades, as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da 

formação acadêmica, ao horário e calendário acadêmico; 

 

II- Por intermédio do Professor Orientador, acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e proceder à avaliação de 

rendimento do estagiário, com base, inclusive, em relatórios e parâmetros inerentes à formação acadêmica e à habilitação profissional; 

 



III- Avaliar a realização do Estágio do aluno por meio de Instrumento de Avaliação; 

 

IV- Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando; 

 

V- Exigir do estudante a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades; 

 

VI- Comunicar à parte concedente do estágio, no inicio do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou 

acadêmicas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO SEGURO  

 

Durante o período de estágio, o seguro contra acidentes pessoais será de responsabilidade da Instituição de Ensino. 

 

6.1 Na vigência deste termo de compromisso, o (a) ESTAGIÁRIO(A) estará incluído na Apólice se Seguro de Acidentes pessoais nº 

__________________________ Seguradora__________________________, contratada pela Instituição de Ensino. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENUNCIA E RESCISÃO: 

 

7.1 O presente termo de compromisso de Estágio Obrigatório poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer um dos 

participes, desde que haja comunicação escrita de um partícipe ao outro, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou ainda, 

rescindido de pleno direito por descumprimento de qualquer das suas cláusulas. 

 

7.2 A rescisão do convênio de estágio firmado entre a Instituição de Ensino e a Concedente gera a automática rescisão do presente 

termo de compromisso. 

 

7.3 A rescisão do presente termo de compromisso não gera obrigação de indenização para quaisquer das partes.  

 

7.4 Poderá ser rescindido ainda nos seguintes termos:  

a) A pedido do Estagiário; 

b) No interesse da concedente do Estágio; 

c) Por desligamento da Instituição de Ensino; 

d) Pelo descumprimento de quaisquer Cláusulas do presente Termo de Compromisso. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO: 

  

8.1 Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção judiciária do ______________ Subseção Judiciária de ______________, como 

competente para dirimir quaisquer questões provenientes deste Termo de Compromisso, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.                              

 

E, por estarem de pleno acordo, foi o presente Termo de Compromisso, depois de lido e achado conforme, assinado pelas partes e 

testemunhas, dele extraindo-se 03(três) vias de igual teor, para que produza todos os efeitos. 

 

Cidade/Estado, _____ de______________ de 20 _______ 

 

 

 

 

   

ESTAGIÁRIO (A) 

Assinatura 

 CONCEDENTE 

Carimbo e Assinatura 
                                

 

 

 

 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
Carimbo e Assinatura 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME:                                                                            NOME: 

CPF:                                                                                 CPF: 
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ANEXO 02 
 
 

PLANO DE TRABALHO DE ESTÁGIO_ALUNO 
 

  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA 

Cidade Universitária José da Silveira Netto 
Av. Augusto Corrêa, 01 – 66075-900 - Guamá – Belém/PA - www.ufpa.br/proeg 

Fone: (91) 3201-7265– e-mail: cadisdensino@ufpa.br ou dmgproeg@ufpa.br  

 

 
DIRETORIA DE MOBILIDADE E GESTÃO DE PROGRAMAS 
COORDENADORIA DE MOBILIDADE ESTÁGIO E BOLSAS 

PLANO SEMESTRAL DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
 
Instrumento técnico que deve orientar a programação, o acompanhamento, a supervisão e avaliação do 
estágio, frente aos objetivos da formação profissional do estudante. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRINCIPAIS ATIVIDADES PREVISTAS 

RELAÇÃO BÁSICA COM AS DISCIPLINAS / 
ATIVIDADES CURRICULARES QUE O ESTUDANTE 

ESTÁ CURSANDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Durante o período de 12 meses de estágio, o estudante deverá participar de rodízio em pelo menos 3 (três) 
áreas distintas na concedente, conforme descrição das atividades previstas no Projeto Pedagógico do Curso. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ                                                      CONCEDENTE                                                                   
 

__________________________                                                       __________________________ 
 Professor (a) Orientador(a)                                                                     Supervisor de Estágio 
 
                                                     __________________________ 
                                                                    ESTAGIÁRIO                                  DATA: ___/___/____ 

 

Estudante:_________________________________________________________________ 

Curso:____________________________________________________ Semestre: ______ 

Horário de estágio: _________ às _________ 

Concedente: ______________________________________________________________ 

Supervisor de estágio: ______________________________________________________ 

Inicio/Término: ___/___/____ à ___/___/___ 

about:blank
about:blank
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ANEXO 03 

 

 

RELATORIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES_ALUNO 

 

  



.  
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

DIRETORIA DE ENSINO 

COORDENADORIA DE APOIO AO DISCENTE 

 

Relatório Semestral de Atividades  

de Estágio Curricular Obrigatório 

(Estágio Facultativo) 

 

Aluno e Curso 

 
Nome:_______________________________________________________________________  

Curso:_______________________Faculdade:________________Período/Semestre:__________ 

matrícula:______________E-mail__________________________________________________ 

RG:________________ CPF:__________________________ Telefone____________________ 

 

Estágio: 

 
Nome da Entidade/Concedente do Estágio:___________________________________________ 

Período de Realização: __/__/__ a __/__/__Telefone do Local de Estágio:___________________ 

Duração semanal do Estágio:  

(  ) 4h/dia ou 20h semanais   (  ) 6h/dia ou 30h semanais  

Horário: Das ______às_______ 

Relatório:  (   ) PARCIAL, com estágio em andamento 

                  (   ) CONCLUSIVO, com estágio terminado SEM prorrogação. 

 

Orientação e Supervisão:

 

Professor(a) Orientador(a) do Estágio:______________________________________________ 

Instituto/Campus:______________________________________________________________ 

Supervisor de estágio da Concedente (Nome e Profissão)_______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Este Relatório tem por finalidade o registro e a avaliação das atividades desenvolvidas pelo estudante 

estagiário na concedente, de acordo com o respectivo Plano de Estágio elaborado pelo Professor (a) 

Supervisor/Orientador(a). 

O Relatório deverá ser respondido pelo estudante estagiário no final de cada período (semestre) 

acadêmico, a partir da sua entrada na concedente e entregue protocolado à Faculdade/Curso responsável.  

1. Descreva sumariamente as atividades desenvolvidas no estágio. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



.  
 

2. As atividades desenvolvidas no estágio  estão sendo acompanhadas pelo supervisor da Empresa/Instituição? 

Comente. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3.  As atividades desenvolvidas são compatíveis com o Plano de Atividades do Estágio? Comente. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Comente sobre a (s) visita (s) do professor (a) orientador(a) do seu Curso no local de estágio (concedente). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5. As condições físicas/estruturais oferecidas pela concedente estão adequadas para a realização do estágio? 

Explique. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Liste e comente  os pontos positivos e negativos de seu estágio   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

7. Atribua, ao estágio desenvolvido, os seguintes conceitos, equivalentes às notas: 

(     ) insuficiente (0 - 4,9)          (     ) bom (7,0 - 8,9)                  (     ) excelente (9,0 - 10,0) 

(     ) regular (5,0 - 6,9)              

 

Que aspectos contribuíram para o conceito dado. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________ 

8. Contribua com sugestões para melhorar o desenvolvimento do estágio. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. Campo específico para avaliação do professor orientador. (se necessário, utilize o verso) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



.  
 

Assinaturas 

Aluno(a)  

 
(assinatura)  

Supervisor de Estágio da Concedente  

 
(carimbo e assinatura) 

Prof. (ª) Orientador(a)  

 
(carimbo e assinatura) 

Relatório entregue no Protocolo da Faculdade 

__________________________________ 

Em___/___/___ 

 

 
(carimbo e assinatura) 

Obs. É obrigatório que o(a) Professor(a) Supervisor(a) e Orientador(a) encaminhe a CADIS, via e-mail 

cadisdensino@ufpa.br  número do protocolo deste Relatório com o nome e a matrícula do(a) aluno(a). 

       Este modelo está disponível no site centraldeestagios.ufpa.br   

about:blank
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ANEXO 04 
 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO 
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ 

FACULDADE DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL 

 

Nome do estagiário: 

 

Período do estágio: 

 

Empresa: 

 

Endereço: 

 

Responsável pela avaliação na empresa: 

 
 

 

Faça uma avaliação numérica segundo os critérios do Grupo I. 

 

 

 



Faça uma avaliação numérica segundo os critérios do Grupo II 

 

A carga horária total do estágio foi de _________ horas, a qual, sob este aspecto, atende aos 

requisitos necessários ao Estágio Supervisionado.  

 

_____________________________________________ 

(Assinatura da empresa e carimbo) 

Data: ____/____/____  

OBS: Estas informações são confidenciais. Após preencher esta avaliação, favor devolvê-la ao 

Coordenador de Estágio da Faculdade em envelope fechado e lacrado. 
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