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Identificação Ementa 

Curso: Estatística O Estágio consiste numa atividade 

curricular desempenhada pelo aluno que 

tenha estreita correlação com sua 

formação acadêmica, independente do 

vínculo empregatício que o ligue à 

empresa ou à entidade pública. 

Conforme estabelece a lei: "para 

obterem o diploma, os alunos do Curso 

de Ciências Administrativas serão 

obrigados a realizar um Estágio 

Supervisionado de até 6 meses junto ao 

órgão de serviço público ou empresa 

privada, segundo sua opção". Para cursar 

esta disciplina é necessário ter cursado, 

no mínimo, 100 créditos. 

Disciplina: Estágio Supervisionado Código: E32 

Professor: Nerio Aparecido Cardoso 

Coordenador: Lenilson Sergio Candido 

Período: 7º Semestre: 02 Ano: 2018 

Turma: 2014/2 Créditos: 04 

Carga Horária: 120 Pré-Requisito:  

Teórica: 60 Prática: 100  Total: 160 

Objetivo da Disciplina no Curso 

Apresentar ao aluno a interação da teoria e prática para resolver problemas necessite do 

conhecimento estatístico para apresentar a solução do problema. 

 

Justificativa da Disciplina no Curso 

Essa disciplina apresenta ao aluno situação real que necessite do conhecimento estatístico para 

apresentar a solução do problema. 

 

Metodologia de Trabalho do Professor na Disciplina 

A explanação do conteúdo se dará por meio de reuniões semanais e acompanhamento em loco do 

desenvolvimento do aluno dentro da instituição a qual desenvolve o estágio. Bem como atender os 

documentos apresentados no ANEXO I do Projeto Político Pedagógico. 

 

Avaliação e Critérios de Avaliação da Disciplina no Curso 

     Será procedida pela apresentação de relatórios (M1), ficha de frequência (M2) e atividades 

desenvolvidas (M3) na instituição parceira.  
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     Se MF ≥ 60 o aluno estará aprovado. 

     Se MF < 60 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR 



 

ANEXO I – FICHAS PARA ESTAGIO SUPERVISIONADO 

 

INSCRIÇÃO DE ESTÁGIO 

Nome: ____________________________________________Sexo: M (  )   F (  )  

Curso:____________________________ Semestre/Ano:_____ Turno:_________ 

Local de Nascimento: _______ Data de Nasc.:_________ Est. Civil : C (  )  S (  ) 

Profissão:___________________________ N.º Identidade: _________________ 

Endereço Res.:_________________________________  Fone: _______________ 

e-mail:_____________________________________________________________ 

 

DADOS PROFISSIONAIS 

Instituição onde trabalha: _____________________________________________ 

Endereço: __________________________ Fone: ____________ 

Cargo atual: _____________________ Área de atuação: __________________ 

Outras experiências ligadas a educação: ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

DADOS SOBRE O ESTÁGIO 

Natureza do estágio: Estágio Supervisionado no setor privado (   ) 

 Estágio Supervisionado no setor público (   ) 

Local do estágio: ___________________________________________________ 

Responsável pelo Setor: ________________________________________________ 

Início: _________ Término : _________ Data de entrega do relatório : _________ 

Observação: _______________________________________________________ 

_____________________________    __________________ 

Assinatura do Aluno (a)                                                              Data 



TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________aluno (a) 

do Curso de _________________________ da Fundação Universidade Federal de Rondônia 

neste ano de ________ comprometo-me com a UNIR - CAMPUS DE JI-PARANÁ realizar o 

estágio supervisionado de ensino junto às entidades de Ensino fundamental e médio pelo período 

de __________________ evitando qualquer interrupção ou prolongamento desnecessário dos 

prazos. 

 

 

 

 

Ji-Paraná, _________de ____________________de 20___ 

 

 

 

 

______________________________________________ 

                             ESTAGIÁRIO 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 

 

 

 

 

EMPRESA ______________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO: Rua____________________________________________ N.º__________ 

 

CIDADE_______________________________ CEP  ______________ RO 

 

ATESTADO 

 

Atestamos, para fins de Estágio Supervisionado que o(a) aluno (a) 

___________________________está regularmente matriculado (a) na disciplina 

____________________________________ da Universidade Federal de Rondônia. 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná,________de__________________________de  20____ 

 

 

______________________________ 

 

 

 



ILMO ( a ) SR. ( a ) ____________________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEL ( a ) __________________________________________________________ 

 

_________________________________, professor da Universidade Federal de Rondônia, vem 

muito respeitosamente requerer à V. S. permissão para que o estágio supervisionado necessário á 

complementação do curso do aluno __________________________________, seja realizado 

neste estabelecimento. Ciente da vossa colaboração receba desde já meus agradecimentos. 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná,          de                            de 20___ 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA__________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO ________________________________________________________ 

 

CIDADE _______________________________________________________ - RO 

 

 

A U T O R I Z A Ç Ã O 

 

Autorizo o (a) aluno (a) __________________________________________a cumprir a 

Estágio supervisionado neste estabelecimento no período que for necessário, para que se 

cumpra a carga horária da disciplina 

________________________________________________________________________. 

 

 

 

Ji-Paraná,______ de__________________de 20___  

 

 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 



FICHA DE FREQÜÊNCIA 

 

Nome Estagiário (a): ____________________________________________________ 

Estágio de: ____________________________________________________________ 

Local: ___________________________________ Período: de_________ a _________ 

Supervisor (a) de Estágio:_________________________________________________ 

 

 

 

 

HORA 

 

 

 

 

 

DATA 

 

ENTRADA 

 

SAÍDA 

RESUMO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

Rubrica da 

Autoridade  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL DE HORAS:_______ 

Ass. do (a) Supervisor (a) de Estágio. 



ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM: _________________________ 

 

EMPRESA: _______________________________________________________ 

ESTAGIÁRIO: ________________________________________________________ 

SUPERVISOR: ________________________________________________________ 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO NO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

 

ITENS A CONSIDERAR 

 

SIM 

 

ÀS 

VEZES 

 

NÃO 

Organizou esquemas de trabalho para um estágio eficiente?    

Compareceu pontualmente ao local de estágio?    

Auxiliou o estabelecimento com sua participação?    

Desempenhou conscientemente os trabalhos de estágio, visando seu desenvolvimento e 

colaborando com o estabelecimento? 

   

Procurou conciliar suas idéias com as dos demais membros?    

Solicitou esclarecimentos oportunos?    

Evitou causar problemas ou embaraços?    

 

De acordo com minha avaliação, considero o trabalho de estagiário : 

(   ) Ótimo     

(   ) Bom      

(   ) Regular      

(   ) Deficiente 

__________________, ______ de_________________ de 20__ 

 

 

                Ass. do estagiário                                                                 Ass. do Supervisor 

 

 

 

 

 

 



INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE ESTÁGIO 

 

I ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DO RELATÓRIO: 

1. Folha de rosto: 

Nome da universidade 

Título do trabalho 

Nome completo do aluno 

Data - Semestre e período 

2. Desenvolvimento: 

Introdução 

Planejamento e execução - Elaboração do plano de ação do estágio 

Relato - Consiste no registro dos fatos ocorridos durante o estágio, comparando o plano de 

ação com a execução e emitindo julgamento sobre os fatos evidenciados. 

2.5. Considerações finais {conclusão} 

Consiste no registro de todos os aspectos julgados relevantes pelo estagiário no decorrer 

das atividades desenvolvidas no semestre e do resultado da atuação na regência. 

Bibliografias consultadas no decorrer do semestre. 

Anexos. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  

Utilizar o impresso próprio. 

Preencher de maneira clara e sucinta o roteiro fornecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná, 4 de julho de 2018. 

 

 

 

______________________________________ 

Profª. Nerio Aparecido Cardoso 


