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ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR  

PPC/BELBIO 2018 DURANTE O PERÍODO EARTE 

Para efeito deste documento, é importante definir aqui os atores a priori: 

CONCEDENTE: é a autoridade responsável pela UNIDADE CONCEDENTE, ou seja, o setor, espaço, 

empresa, etc. onde o estudante realizará seu estágio, seja ele obrigatório ou não. Assim, 
é quem permitirá o aluno a frequentar o espaço em questão e que se responsabilizará 
pelo respectivo vínculo oficial entre o ambiente de estágio e a UFES, tendo a atribuição 

de assinar o TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. Exemplos de autoridades concedentes 
podem ser coordenador de laboratório, chefe de departamento, docente (quando não 

coordenar laboratório), etc. (quanto a ambientes internos da UFES), ou chefe de setor, 
gerente, responsável técnico, etc. (quanto a ambientes externos à UFES). Em qualquer 

caso, a assinatura da concedente no TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO é obrigatória. 

ORIENTADOR: é o profissional vinculado à UFES responsável pelo acompanhamento efetivo 
do estágio e pelo auxílio à formação profissional do estagiário no espaço permitido pela 

Concedente no âmbito do CEUNES. Além disso, ele será responsável por realizar o con-
trole de frequência do estágio, anuir o relatório de estágio do aluno, bem como realizar 

sua avaliação e enviá-la ao Coordenador de Estágios, todos através de formulários pró-
prios. Quando o estágio é realizado fora do âmbito do CEUNES ou mesmo da UFES, este 
papel é executado por um Supervisor. Quando o estágio for realizado for fora do âmbito 

do CEUNES e não houver um Orientador, esta função será caberá ao Coordenador de 
Estágios, que deverá assinar no espaço reservado ao Orientador no TERMO DE 

COMPROMISSO DE ESTÁGIO. 

SUPERVISOR: É o efetivo orientador de estágio quando este é realizado fora do âmbito do 

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas do CEUNES, caso em que também poderá 
acumular a função de Concedente quando o espaço onde será realizado o estágio estiver 
sob sua responsabilidade oficial. Ou seja, é o profissional responsável pelo acompanha-

mento efetivo do estágio e pelo auxílio à formação profissional do estagiário no espaço 
autorizado pela Concedente em ambiente diverso do habitualmente frequentado pelo 

estagiário em seu Curso. Além disso, ele será responsável por realizar o controle de 
frequência do estágio, anuir o relatório de estágio do aluno, bem como realizar sua 

avaliação e enviá-la ao Coordenador de Estágios, todos através de formulários próprios. 
Tanto o estágio obrigatório quanto o não obrigatório exigem que haja um professor 
orientador vinculado à UFES, o qual poderá ser representado pelo Coordenador de Es-

tágios, como explicado no tópico acima. 

COORDENADOR DE ESTÁGIOS: é a autoridade do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 

do CEUNES/UFES (doravante denominado BelBio/Ceunes) responsável por gerir o sis-
tema de Estágios Curriculares no nível do Curso. Desta forma, é o Coordenador de Es-
tágios que possibilita e acompanha a inserção dos alunos nos campos de estágio, e os 

analisa a cada semestre, além de sistematizar e orientar o processo de estágio e esta-
belecer a articulação entre as Concedentes, Supervisores e Orientadores de Estágio. No 

âmbito do BelBio/Ceunes, o Coordenador de Estágios se responsabiliza pelos Estágios 
Curriculares Obrigatórios e Não Obrigatórios, acumulando também a docência das 



 

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 

2 

Versão 1.2 EARTE 
L. F. Duboc 

disciplinas Estágio I e Estágio II. Assim, é de sua responsabilidade contribuir, conferir e 

manter cópias dos Planos de Estágio, os quais deverão incluir os respectivos Termos de 
Compromisso e os Planos de Atividades, entregues em período hábil e anterior ao início 

de cada respectivo estágio, receber e manter os Relatórios de Estágio entregues pelos 
estagiários ao final, bem como as Avaliações de Estágio e os Controles de Frequência, 
ambos entregues pelos Orientadores e/ou Supervisores ao final de cada semestre de 

estágio. Finalmente, é função do Coordenador de Estágio avaliar os estagiários em con-
junto com Orientadores e/ou Supervisores e concluir as pautas das disciplinas citadas. 

Quando o estágio for realizado em ambiente externo à UFES e não houver um Orientador 
disponível, o Coordenador de Estágios assumirá esta função, somando-se ao Supervisor. 

AGENTES DE INTEGRAÇÃO: Em acordo com a Orientação Normativa Nº 4, de 4 de julho de 

2014 da Secretária de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, são entidades públicas ou privadas que atuam como auxiliares no processo de aper-

feiçoamento do instituto do estágio, mediante condições acordadas em instrumento ju-
rídico apropriado. Portanto, elas fazem a interlocução entre a UFES, o estagiário e o 

órgão ou entidade integrante, inserindo estudantes no ambiente do mercado de trabalho, 
colaborando para o desenvolvimento de habilidades, modalidades de atuação e forma-
ção profissional desses estudantes. A lista de Agentes de Integração é constantemente 

atualizada e pode ser obtida no sítio: http://prograd.ufes.br/agentes-de-integração.  

Todos os documentos necessários para a realização dos estágios, bem como infor-

mações mais específicas sobre os estágios, são constantemente atualizados e podem ser 

obtidos no sítio: http://graduacao.saomateus.ufes.br/estagio.  

Estágio Supervisionado Curricular 

O estágio é um período de permanência, assimilação, construção e reconstrução do 

conhecimento em ambiente real de trabalho, com a finalidade de melhor preparar o profis-

sional em formação para os desafios da área de conhecimento. Isso leva em consideração, 

além dos aspectos técnicos-científicos, os aspectos culturais, éticos e humanos, o que pro-

move uma maior integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

O Estágio Curricular faz parte do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e visa ao apren-

dizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Dada a 

sua natureza interdisciplinar, o estágio curricular contribui para a melhor articulação da for-

mação acadêmica com a prática profissional, a aproximação da universidade com a comu-

nidade, a compreensão das relações no trabalho e, finalmente, o aperfeiçoamento e a aqui-

sição de técnicas de trabalho. 

http://prograd.ufes.br/agentes-de-integração
http://graduacao.saomateus.ufes.br/estagio
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Os estágios curriculares foram regulamentados pela Lei nº11788 de 25 de setembro 

de 2008 do Congresso Nacional e no âmbito da UFES estão normatizados por resoluções 

específicas cujas normas se aplicam a alunos e professores da UFES, particularizando-se 

aqui os do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas do CEUNES/UFES (Resoluções CEPE 

nº 60/1992; CEPE 74/2010; CEPE 52/2017 e Projeto Pedagógico do Curso, o PPC/BelBio 

(versão 2018, no caso). 

Como preconiza o PPC/BelBio 2018, o estágio curricular tem por princípios a formação 

acadêmica, pessoal e profissional do futuro biólogo, de forma a dar continuidade aos co-

nhecimentos e habilidades adquiridas nas diversas disciplinas e atividades previamente mi-

nistradas no BelBio/Ceunes. Para tanto, normalmente as atividades de estágio podem ser 

realizadas em ambientes profissionais internos ou externos à UFES e devem ser planejadas, 

supervisionadas, acompanhadas e avaliadas por profissionais – da UFES ou não - com for-

mação nas respectivas áreas específicas do estágio, bem como pelo Coordenador de Está-

gios do Curso. Entretanto, seguindo o que é determinado na Portaria MEC nº 

544/2020, Ofício Circular PROGRAD nº 19/2020 e Parecer CNE/CP nº 05-2020, 

excepcionalmente durante o período do EARTE os Estágios Obrigatórios, bem 

como os Estágios Não Obrigatórios quando realizados no âmbito da UFES, deve-

rão ser realizados EXCLUSIVAMENTE de forma remota. Isto deverá estar clara-

mente descrito no Plano de Atividades do Termo de Compromisso de Estágio 

(TCE). Quando o Estágio Não Obrigatório for realizado em outra instituição, a concedente 

se responsabilizará pelas devidas condições de segurança pessoal e sanitária, incluindo 

EPIs1 e seguro. 

A jornada de atividade de estágio não poderá ultrapassar o máximo seis horas (6 h) 

diárias e trinta horas (30 h) semanais, podendo ocorrer em até quarenta horas (40 h) se-

manais fora dos períodos letivos, sendo que a duração do estágio não poderá ultrapassar 

os dois (2) anos sob a égide da mesma Concedente (em quaisquer casos), exceto quando 

se tratar de estagiário portador de deficiência. 

As atividades de extensão, monitorias, e iniciação à docência não são regulamentadas 

como Estágio Curricular no PPC/BelBio 2018.  

 

1 Equipamento de Proteção Individual 
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Os estágios curriculares se dividem em obrigatório e não obrigatório, e sua organiza-

ção está centralizada num Coordenador de Estágios em conjunto com docentes e/ou outros 

profissionais que exerçam as funções de orientadores e supervisores, além dos estagiários, 

como será melhor explicado adiante. Todo Estágio Curricular deverá ter acompanhamento 

efetivo de um docente da UFES (adiante denominado Orientador) independentemente de 

haver também um Supervisor (quando realizado em ambiente externo à UFES). Em qualquer 

caso, sejam os estágios obrigatórios ou não obrigatórios, é necessário o Termo de Compro-

misso de Estágio (TCE) assinado pelo aluno, Concedente e Orientador e/ou Supervisor, bem 

como o Plano de Atividades a ser executado, assim como que haja convênio entre a Unidade 

Concedente (local de estágio quando externo à UFES) e a universidade. Importante frisar 

que para a realização do Estágio Curricular (Obrigatório ou Não Obrigatório) é necessário 

registrar o Plano de Estágio na Coordenação de Estágios da UFES antes de seu início, como 

descrito a seguir.  

O TCE com o Plano de Estágio deve ser baixado no sítio http://prograd.ufes.br/docu-

mentos, preenchido e enviado para conferência prévia e aval do Coordenador de Estágio no 

endereço eletrônico estagios.ceunes.bio.bel@gmail.com. Após conferência, o TCE deve en-

tão ser assinado pelo estagiário e seu Orientador/Supervisor e, excepcionalmente du-

rante o período EARTE, enviado junto com o aval do Coordenador de Estágio do 

Curso em meio digital exclusivamente via seu email institucional para o endereço 

eletrônico da SUGRAD: sugrad.ceunes@ufes.br, onde será realizada a conferência e apro-

vação em horário comercial (antes do envio, tenha o cuidado de conferir todos os procedi-

mentos no link http://graduacao.saomateus.ufes.br/estagio#). Após aprovação pela 

SUGRAD, o TCE será protocolado e tramitado via Lepisma (sistema de protocolo da Ufes) 

para o Coordenador de Estágio do Curso que o assinará e tramitará via Lepisma à Coorde-

nação de Estágios da PROGRAD/UFES, onde será realizada a análise e deferimento do do-

cumento com posterior envio do resultado por e-mail. Todo o processo deve ser acompa-

nhado pelos interessados no endereço http://graduacao.saomateus.ufes.br/protocolo-

acompanhamento.  

Os convênios vigentes com a UFES são periodicamente atualizados e podem ser ve-

rificados no sítio: http://prograd.ufes.br/documentos. Da mesma forma, oportunidades de 

estágio e Unidades Concedentes estão disponíveis sempre atualizadas no sítio:       

http://prograd.ufes.br/documentos
http://prograd.ufes.br/documentos
mailto:estagios.ceunes.bio.bel@gmail.com
mailto:sugrad.ceunes@ufes.br
http://graduacao.saomateus.ufes.br/estagio
http://graduacao.saomateus.ufes.br/protocolo-acompanhamento
http://graduacao.saomateus.ufes.br/protocolo-acompanhamento
http://prograd.ufes.br/documentos
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http://prograd.ufes.br/oportunidades-de-estagio. 

No âmbito do BelBio/Ceunes, todos os estágios são acompanhados e auferidos pelo 

Coordenador de Estágios do Curso, o qual também acumula a função de docente das disci-

plinas Estágio I (CAB13634) e II (CAB13637). 

Em qualquer caso, o Estágio Curricular será cancelado por quaisquer dos motivos a seguir: 

1. solicitação do estagiário, devidamente justificada; 

2. descumprimento, por parte do estagiário, das condições presentes no termo de com-
promisso; 

3. não comparecimento ao estágio, sem comunicação prévia, por mais de 5 (cinco) dias 
consecutivos ou não no período de 1 (um) mês, ou por 30 (trinta) dias não consecu-

tivos; 

4. conclusão ou interrupção do curso; 

5. reprovação em 2 (duas) ou mais disciplinas no mesmo período letivo, durante a rea-

lização do Estágio Curricular Não Obrigatório; 

6. interesse em qualquer tempo, da unidade concedente ou da UFES, com a devida 

justificativa. 

Estágio Curricular Obrigatório 

O Estágio Curricular Obrigatório do BelBio/Ceunes caracteriza-se por disciplinas a se-

rem cumpridas pelo aluno em duas disciplinas de 150 h cada (Estágio 1 e Estágio 2), so-

mando uma carga horária total de 300 h, que poderão ser cursadas a partir do 5º período 

letivo e apenas após o cumprimento de 50% da carga horária do curso, excluída a soma 

das cargas horárias referentes às próprias disciplinas de estágio e as atividades complemen-

tares. 

O Estágio Curricular Obrigatório poderá ser desenvolvido com a orientação dos do-

centes do quadro de professores da UFES (aqui denominados Orientadores), sejam do pró-

prio curso, de docentes de outros cursos do departamento, de outro departamento do centro, 

em outro centro da UFES, ou de outra instituição não vinculada à universidade, de caráter 

público ou privado (aqui denominados Supervisores). Como já descrito acima, sempre são 

necessários um Orientador e um Supervisor, sendo que nos estágios realizados no âmbito 

da UFES ambos poderão ser representados pela mesma pessoa na figura do Orientador. 

http://prograd.ufes.br/oportunidades-de-estagio
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Para o Estágio Curricular Obrigatório, o aluno estará apto a se matricular na disciplina 

após elaboração de um Plano de Estágio (que é o Termo de Compromisso com o Plano de 

Atividades), o qual será elaborado juntamente com o Orientador e/ou Supervisor e o Coor-

denador de Estágios (docente responsável pela disciplina) e deverá explicitar clara-

mente atividades realizadas EXCLUSIVAMENTE de forma remota durante o perí-

odo do EARTE. Para obter a aprovação na(s) disciplina(s), o aluno deverá cumprir a fre-

quência mínima (um formulário para controle de frequência é fornecido no Anexo I) e en-

tregar um Relatório de Estágio (Anexo II), ambos realizados em consonância com o Plano 

de Estágios apresentado, cuja avaliação será realizada pelo Orientador ou Supervisor (Anexo 

III) e entregue ao Coordenador de Estágios do Curso exclusivamente através do e-mail: 

estagios.ceunes.bio.bel@gmail.com. 

 O Estágio Curricular Obrigatório é o tipo de estágio mais comum realizado pelos 

bacharelandos em Ciências Biológicas do Ceunes, o qual normalmente é realizado no próprio 

campus, mas eventualmente em associação com Reservas, Parques e outras instituições 

públicas ou privadas. Nesta modalidade de estágio a remuneração não é obrigatória, embora 

possa contemplar os alunos que estejam realizando PIBIB, PIVIC, IC, etc. com bolsa ou 

outras formas de remuneração. 

Estágio Curricular Não Obrigatório 

O Estágio Curricular Não Obrigatório é um tipo de estágio menos comum realizado 

pelos bacharelandos em Ciências Biológicas do Ceunes, conceitualmente mais associado à 

experiência profissional no mercado de trabalho externo à universidade e não deve ser con-

fundido com a frequente experiência de estagiar nos laboratórios da UFES como Iniciação 

Científica (IC), por exemplo. Esta modalidade de estágio exige remuneração e auxílio trans-

porte obrigatórios por lei, e devido a isso é mais frequentemente realizada em ambiente 

externo à UFES, em empresas privadas, lembrando que a duração do estágio não poderá 

ultrapassar os dois (2) anos sob a égide da mesma Concedente. Entretanto, sob certas 

condições, também poderão ser desenvolvidos com a orientação dos docentes do quadro 

de professores da UFES (aqui denominados Orientadores), sejam do próprio curso, de do-

centes de outros cursos do departamento, de outro departamento do centro, em outro cen-

tro da UFES, ou de outra instituição não vinculada à universidade, de caráter público ou 

mailto:estagios.ceunes.bio.bel@gmail.com
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privada (aqui denominados Supervisores). Como já dito, é bom frisar-se que sempre são 

necessários um Orientador e um Supervisor, sendo que nos estágios realizados no âmbito 

da UFES ambos poderão ser representados pela mesma pessoa (o Orientador). 

Para a realização do Estágio Curricular Não Obrigatório o aluno deverá estar formal-

mente matriculado em no mínimo uma disciplina do curso e protocolar na SUGRAD um Plano 

de Estágio (que é o Termo de Compromisso com o Plano de Atividades) elaborado junta-

mente com o Orientador e/ou Supervisor e o Coordenador de Estágios, o qual deverá 

explicitar claramente atividades realizadas EXCLUSIVAMENTE de forma remota 

quando realizado no âmbito da UFES durante o período do EARTE, e ao final entre-

gar um Relatório de Estágio (Anexo II) em consonância com o Plano de Estágios protocolado 

inicialmente, cuja avaliação será realizada pelo Orientador e/ou Supervisor e enviada ao 

Coordenador de Estágios (Anexo III) exclusivamente através do e-mail estagios.ceu-

nes.bio.bel@gmail.com. Este último é quem recebe e mantém o Relatório de Estágio, para 

o que é importante que tenha uma cópia do Plano de Estágio. Como estabelecido no 

PPC/BELBIO 2018, não será exigido coeficiente de rendimento mínimo para realização do 

Estágio Curricular Não Obrigatório. 

Esta modalidade de estágio não se caracteriza como disciplina e por isso não há uma 

aprovação propriamente dita. Entretanto, ela permite o fornecimento de um Certificado de 

Estágio após a conclusão do estágio e a entrega dos respectivos Relatório e Avaliação de 

Estágio. A Divisão de Estágios da PROGRAD fornecerá o Certificado de Estágio mediante 

solicitação realizada através de formulário específico disponível no sítio http://www.pro-

grad.ufes.br/documentos.  

Importante frisar que para a realização do estágio Curricular Não Obrigatório há ne-

cessidade de realizar os mesmos procedimentos de registro do Plano de Estágio Coordena-

ção de Estágios da UFES antes de seu início, como no Estágio Obrigatório (descrito acima). 

Encargos Didáticos do Coordenador de Estágios 

Informação importante no âmbito do BelBio/Ceunes, vide PPC/BelBio 2018, é que o 

Coordenador de Estágio pode acumular as funções de COORDENADOR GERAL DE ESTÁGIO 

CURRICULAR, em nível de Curso e DOCENTE DAS DISCIPLINAS ESTÁGIO I E II. Desta forma, em 

função de sua atuação como Coordenador Geral de Estágio Curricular, e em particular 

mailto:estagios.ceunes.bio.bel@gmail.com
mailto:estagios.ceunes.bio.bel@gmail.com
http://www.prograd.ufes.br/documentos
http://www.prograd.ufes.br/documentos


 

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 

8 

Versão 1.2 EARTE 
L. F. Duboc 

quanto ao Estágio Curricular Não Obrigatório, poderá computar sua carga horária adminis-

trativa em até 20 h, de acordo com a Resolução CEPE 60/1992, Art. 4º, §5º, Anexos I e II. 

Outrossim, é importante saber que, como o Estágio Curricular Obrigatório é caracterizado 

como disciplina no PPC/BelBio 2018 em acordo com a Resolução CEPE 74/2010, o respectivo 

docente deve computar também sua carga horária didática de ambas disciplinas em acordo 

com o Parágrafo Único do Art. 2º da Resolução CEPE 60/1992 “Será considerada atividade 

didático-aula aquela que conferir crédito acadêmico em curso de graduação, em programas 

ou cursos de pós-graduação e orientação de dissertação ou tese e monografias de curso de 

pós-graduação lato sensu”, o que poderá redundar em sobrecarga de encargos didáticos e 

deve ser avaliado caso a caso pelo chefe de departamento. Entretanto, atentar para o fato 

de que esta atividade, não contará pontos como atividade de Ensino para progressão ou 

promoção, mesmo se estiver registrada como disciplina ou atividade didática prevista e gerar 

Pauta, como pode ser depreendido do § 5º do Art. 35 da Resolução 52/2017 do CEPE/UFES. 
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ATENÇÃO! Importante ressaltar: 

1. É exigência legal que o estágio não obrigatório seja remunerado e em institui-
ção devidamente conveniada. Para isso, confira antecipadamente no sítio 

http://www.prograd.ufes.br/documentos se a instituição pretendida é conve-
niada, caso não seja, contate o Coordenador de Estágios do Curso em tempo 

hábil para a realização dos procedimentos para seu credenciamento. 

2. Para a efetivação de cada Estágio Obrigatório, é imprescindível que sejam 
cumpridas as 150 h em cada um, confirmadas no Relatório e na Avaliação de 

Estágio por estagiários e orientador/supervisor, respectivamente. Lembrem-se 
que são documentos oficiais. 

3. O Relatório de Estágio deve ser preenchido pelo estagiário, assinado pelas 
partes e entregue, excepcionalmente durante o período EARTE, em via 

digital através do e-mail estagios.ceunes.bio.bel@gmail.com até o último 
dia letivo do calendário acadêmico UFES do ano em questão (exceções justifi-
cadas poderão ser avaliadas). Caso contrário o estágio não será efetivado e o 

aluno reprovado na disciplina. 

4. A Avaliação de Estágio deve ser preenchida pelo Orientador/Supervisor e en-

viada exclusivamente em via digital para o e-mail estagios.ceu-
nes.bio.bel@gmail.com até o último dia letivo do calendário acadêmico UFES 
do ano em questão (exceções justificadas poderão ser avaliadas). É impres-

cindível que a nota do estágio seja anotada pelo Orientador/Supervisor. Caso 
contrário o estágio não será efetivado e o aluno reprovado na disciplina. 

5. As avaliações devem em enviadas em arquivos individuais por estagiário com 
todos os respectivos espaços e quadros devidamente preenchidos e enviadas 

em formato pdf.  

6. Não há possibilidade de acúmulo de certificados para um mesmo estágio, as-
sim, a PROGRAD/UFES não fornecerá certificado de estágio para estágios que 

já fornecem certificado por outra fonte (e. g.: PIBIC, PIVIC, PET, etc.). 

 

http://www.prograd.ufes.br/documentos
mailto:estagios.ceunes.bio.bel@gmail.com
mailto:estagios.ceunes.bio.bel@gmail.com
mailto:estagios.ceunes.bio.bel@gmail.com
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L. F. Duboc 

ANEXO I 

(Sugestão de modelo de controle de frequência a ser utilizado para os Estágios 

do BelBio Ceunes. O modelo visa facilitar o controle da frequência e a soma das 
horas de estágio para orientadores e estagiários e não precisa ser entregue com 
o relatório ao final do estágio) 
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ANEXO II 
(O Relatório de Conclusão de Estágio deve ser obrigatoriamente preenchido pelo 
estagiário, assinado pelas partes e entregue, excepcionalmente durante o 

período EARTE, em via digital através do e-mail estagios.ceu-
nes.bio.bel@gmail.com após a conclusão do Estágio) 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:estagios.ceunes.bio.bel@gmail.com
mailto:estagios.ceunes.bio.bel@gmail.com
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RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO:  

Tipo (marque um): Estágio I  ; Estágio II  ; Estágio NÃO OBRIGATÓRIO  
 

I – Informações básicas: 

Estagiário: _______________________________________________________________ 

Laboratório  / Local (ONG, empresa, etc.) : ___________________________________ 

Orientador  / Supervisor : _________________________________________________ 

II – Atividades realizadas - descrição sucinta em itens (inclua linhas se necessário): 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

III – Dificuldades observadas - descrição sucinta em itens (inclua linhas se necessário): 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
 

IV – Período de estágio _____________a_______________ Total de horas: _________ 
 
 
V – Endosso do estagiário: 

 
 
Data: _____/_____/______                              ___________________________________ 

                                                                        Estagiário 
 
VI – Anuência do Supervisor/Orientador: 
 
 
Data:_____/_____/______                               ___________________________________ 

                                      Supervisor/ Orientador 
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ANEXO III 
(O Relatório de Avaliação de Estágio deve ser obrigatoriamente preenchido2 pelo 

orientador ou supervisor e entregue exclusivamente por e-mail ao Coordenador 
de Estágios do Curso através do endereço: estagios.ceunes.bio.bel@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

2 ATENÇÃO! É imprescindível que o Orientador/Supervisor dê nota à avaliação do estágio, sendo que em sua falta o 

estagiário ficará sem nota e, portanto, reprovado na disciplina. 

mailto:estagios.ceunes.bio.bel@gmail.com
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AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO: 

Tipo (marque um): Estágio I  ; Estágio II  ; Estágio NÃO OBRIGATÓRIO  
 

I – Informações básicas: 

Estagiário: _______________________________________________________________ 

Laboratório  / Local (ONG, empresa, etc.) : ___________________________________ 

Orientador  / Supervisor : _________________________________________________ 

Total de horas: _________ 

II – Avaliação das atividades realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

III – Dificuldades enfrentadas/observadas: 

 

 

 

 

 

 
 

IV – Período de estágio _____________a_____________ Avaliação (0 a 10): _________ 

 
 
V – Endosso do Orientador/Supervisor: 

 
 
Data: _____/_____/______                              ___________________________________ 

                                                                      Orientador/Supervisor 

 

 


