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APRESENTAÇÃO 

O Estágio Curricular Supervisionado visa ao aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional e à contextualização 

curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã 

e para o trabalho. Ele é contemplado como um procedimento didático que 

conduz o aluno a situar, observar e aplicar, criteriosa e reflexivamente, 

princípios e referências teórico-práticos, sendo uma etapa de aplicação 

do conhecimento e do aperfeiçoamento de habilidades numa situação 

real. 

É considerado Estágio o 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. O estágio faz parte do 

projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do 

educando.  

A operacionalização do Estágio Curricular Supervisionado no curso 

de Engenharia Civil do Centro Universitário do Norte – UNINORTE se dá 

a partir da Observação in loco do estagiário, realizado no 9º período, 

seguido da Atuação supervisionada em atividades inerentes a formação 

profissional in loco, no 10º período. Ambas as ações devem ser 

realizadas de forma prática em empresas públicas ou privadas, conforme 

legislação vigente.  

O estágio supervisionado será acompanhado pelos supervisores 

acadêmico, docente do UNINORTE, e técnico, profissional da empresa 

que acompanhará o aluno. Para tanto, o aluno estagiário deverá estar 

matriculado e ao final das atividades deverá entregar a Ficha de 

Avaliação da Atividade Profissional e o Acompanhamento do Estudante, 

junto com o Relatório. 

Considerando que a função principal do estágio para o estudante é 

a de promover sua integração ao mundo do trabalho e sua futura 
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profissão, este regulamento apresentará as diretrizes que deverão ser 

seguidas, para o cumprimento da disciplina Estágio Supervisionado. 
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CAPÍTULO I 

 

DA DEFINIÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR E SUAS FINALIDADES 

Art. 1º Este regulamento tem por finalidade orientar a operacionalização 

do Estágio Curricular no curso de graduação de Engenharia Civil do 

Centro Universitário do Norte – UNINORTE, atendendo aos requisitos da 

legislação vigente, Lei do estágio 11788 de 25.09.08, e às Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia. 

 

Art. 2º Considera-se Estágio Curricular um conjunto de atividades 

programadas e orientada que proporciona ao aluno a complementação do 

ensino e da aprendizagem social, profissional e cultural através da 

participação em atividades vinculadas à área de sua formação 

acadêmico–profissional. 

 

Art. 3o O Estágio Curricular tem como finalidades: 

I. A aplicabilidade e a construção de teorias e instrumentais de 

conhecimentos; 

II. a integração teoria/prática vivenciada e inserida em um contexto 

envolvendo diferentes visões e dimensões da realidade social, 

econômica, política, cultural ética e profissional; 

III. A complementação do desenvolvimento de habilidades e 

competências necessárias ao desempenho profissional. 

 

Art. 4o Os Estágios classificam-se em: 

I. Estágio Curricular Supervisionado, de caráter obrigatório, constitui-

se em componente curricular do curso ao qual se aplica conforme 

preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 

graduação, sendo, o seu cumprimento, requisito indispensável à 

colação de grau e obtenção do diploma. 
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a. A carga horária do Estágio Curricular Supervisionado é de 160hrs, 

definida no Projeto Pedagógico do Curso, por sua estrutura 

curricular; 

b. O Estágio Curricular Supervisionado deverá ser realizado após o 

cumprimento das disciplinas que embasam a formação profissional, 

como pré-requisito. 

 

II. Estágio Curricular Não-Obrigatório é aquele desenvolvido como 

atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória, o 

qual se constitui em atividade de formação acadêmico-profissional do 

estudante. 

a. A carga horária realizada poderá ser validada para fins de 

cumprimento das Atividades Complementares que integram a 

estrutura do curso. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

Art. 5o O Estágio Supervisionado no Curso de Engenharia Civil do Centro 

Universitário do Norte - UNINORTE/Laureate.deverá ser realizado em 

duas fases: Estágio Supervisionado de Observação e  Estágio 

Supervisionado de Atuação, nos dois últimos períodos (9º e 10º períodos, 

respectivamente). 

 

Paragráfo único. Ambos as fases: Estágio Supervisionado de 

Observação e Estágio Supervisionado de Atuação deverão ser realizados 

na mesma empresa. 

 

Art. 6o No Estágio Supervisionado de Observação o aluno deverá 

acompanhar todas as atividades desenvolvidas na empresa/instituição, 

inerentes a sua área de atuação, e deverá fazer um relatório apontando 

todas as atividades acompanhadas e a pergunta/problema que irá 
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responder/ tentar solucionar ou, se for o caso, a única atividade que 

realizará sua atuação. 

 

Art. 7o No Estágio Supervisionado de Atuação o aluno deverá atuar na 

empresa, sempre acompanhado pelo supervisor de campo, e deverá 

partir sempre da pergunta/problema ou da área apontada no relatório de 

Estágio Supervisionado de Observação. 

 

CAPÍTULO III 

 

DA FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

 

Art. 8o O UNINORTE, com base no art. 8º da lei 11.788/08, dispensa a 

celebração prévia do Convênio de Estágio com as unidades concedentes 

de estágio, EXCETO nos casos listados abaixo:  

a. Entidades de Direito Público; 

b. Entidades de Direito Privado que exijam a celebração do 

convênio de estágio, e, 

c. Agentes de Integração. 

 

Art. 9o Toda relação de estágio tem que ser formalizada, através da 

celebração do Termo de Compromisso de estágio, que é o documento 

assinado pela unidade concedente, pelo UNINORTE, pelo estudante e 

pelo agente de integração (quando existir) e define todas as condições de 

realização do estágio. 

 

Parágrafo Único. A celebração do termo de Compromisso de Estágio 

deve preceder o inicio das atividades do estagiário. 
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CAPÍTULO IV 

 

DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

SEÇÃO I – DOS REQUISITOS 

Art. 10o Para realizar o Estágio Curricular Supervisionado, o estudante 

necessitará cumprir todos pré-requisitos, listados abaixo: 

a. Estar matriculado na disciplina de Estágio Supervisionado ou 

equivalente no semestre de realização do estágio na Organização; 

b. A relação de estágio ou correlato precisa estar devidamente 

formalizada, através do cumprimento do disposto no art. 10 deste 

Regulamento. 

 

Parágrafo Único. O estudante que realiza atividades profissionais em 

Organizações, empresas ou instituições públicas ou privadas – em áreas 

correlatas ao seu curso – Núcleos de Extensão do UNINORTE e 

Programas de Iniciação Científica, pode requerer aproveitamento para 

fins de Estágio Curricular Supervisionado, desde que previsto no Projeto 

Pedagógico de Curso. 

 

SEÇÃO II – DA MATRICULA 

Art. 11o A matricula da disciplina Estágio Supervisionado ou equivalência 

será realizada no Portal do estudante no período regular de matricula 

e/ou de inclusão de disciplinas. 

 

Art. 12o Para completar a matricula da disciplina, o estudante deve 

entregar a documentação comprobatória, respeitando o prazo fixado, que 

será divulgado na seção de Estágio do Portal do Estudante. 

1º § Caso a documentação comprobatória não seja entregue no prazo 

fixado, o estudante não poderá cumprir a disciplina no semestre corrente 

e esta constará como INCOMPLETA. 
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2º § O prazo máximo para entrega da documentação comprobatória e 

finalização da matricula é até a 6ª semana letiva do semestre corrente. 

 

Art. 13o A documentação comprobatória necessária para ingressar na 

disciplina de Estágio Curricular Supervisionado, em ambas as fases, é a 

seguinte: 

I. Para estudantes estagiários: 

a. Estar devidamente matriculado na disciplina 

b. Cópia da Carta de Apresentação (Anexo I) 

c. Cópia do Termo de Compromisso de Estágio, devidamente 

assinado por todas as partes (Anexo II) 

d. Cópia do Termo de Acordo de Cooperação entre as partes 

(Anexo III) 

e. Elaboração do Plano Individual de Estágio (Anexo IV) 

 

II. Para estudantes, que participam de Núcleos de Extensão na 

UNINORTE: 

a. Certificado concedido pela UNINORTE ou Declaração do 

professor que orienta a atividade, comprovando a participação do 

estudante; 

b. Elaboração do Plano Individual de Estágio (Anexo IV) 

 

III. Para estudantes empregados em áreas correlatas ao Curso de 

Engenharia Civil: 

a. Copia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas de 

identificação – foto e qualificação civil e a indicação do registro da 

relação de trabalho); 

b. Elaboração do Plano Individual de Estágio (Anexo IV) 

c. Cópia da Carta de Aprovação de Estágio em área correlata ao 

Curso, devidamente assinada por todas as partes. 
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IV. Para estudantes que são servidores públicos em áreas correlatas 

ao Curso de Engenharia Civil: 

a. Cópia do Diário Oficial, onde consta sua nomeação ou cópia do 

contra cheque; 

b. Elaboração do Plano Individual de Estágio (Anexo IV) 

 

Por servidor publico, entende-se todo estudante que exerça 

atividade profissional em órgão do poder público, em regime 

estatutário ou por cargo comissionado. 

 

V. Para estudantes que pertencem ao quadro societário da 

Organização, que exerçam função em áreas correlatas ao Curso de 

Engenharia Civil: 

a. Cópia Autenticada do Contrato Social, devidamente registrado; 

b. Cartão atualizado do CNPJ; 

c. Certidão simplificada da JUCEA, informando que a empresa está 

ativa; 

d. Elaboração do Plano Individual de Estágio (Anexo IV) 

 

VI. Para estudantes que trabalham como profissionais autônomos, 

exercendo função em áreas correlatas ao Curso de Engenharia Civil: 

a. Comprovante de inscrição na Prefeitura Municipal, na condição 

de profissional autônomo; 

b. Comprovante de recolhimento de impostos sobre serviços 

correspondentes aos 3 últimos meses; 

c. Elaboração do Plano Individual de Estágio (Anexo IV) 

 

VII. Para estudantes que são empresários individuais, envolvidos com 

atividades em áreas correlatas ao Curso de Engenharia Civil: 

a. Requerimento do empresário individual; 

b. Cópia do CPF; 

c. Elaboração do Plano Individual de Estágio (Anexo IV) 
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VIII. Para estudantes que participam de Programas de Iniciação 

Científica, em áreas correlatas ao Curso de Engenharia Civil: 

a. Certificado concedido pela UNINORTE ou Declaração do 

professor que orienta a atividade, comprovando a participação do 

estudante e a natureza prática da atividade desenvolvida; 

b. Elaboração do Plano Individual de Estágio (Anexo IV) 

 

Apenas programas de iniciação científica, cujos projetos de 

pesquisa sejam de natureza prática, serão aceitos para 

aproveitamento como Estágio Curricular Supervisionado. 

 

Art. 14o A documentação apresentada pelo estudante pode ser 

considerada incompatível com a realização da disciplina Estágio 

Supervisionado ou equivalente, nos seguintes casos: 

a. O estudante não entregou a documentação completa; 

b. As atividades desenvolvidas não têm relação direta com a área de 

formação do estudante, comparadas a partir do Plano Individual de 

Estágio (Anexo IV); 

c. A documentação apresentada refere-se a um estágio ou atividade 

profissional que não está mais vigente e que não foi acompanhado 

previamente, na condição de estágio obrigatório; 

d. A documentação apresentada refere-se a um estágio que já foi 

aproveitado como atividade complementar; 

 

Parágrafo Único. A documentação entregue será analisada pela 

supervisão acadêmica de estágio, que verificará o atendimento aos 

requisitos estabelecidos neste regulamento. Caso a documentação 

apresentada necessite de retificações, o estudante deverá fazer os 

ajustes necessários em até sete dias, sob pena da disciplina constar 

como incompleta em seu histórico escolar. 
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SEÇÃO III – DA CARGA HORÁRIA 

Art. 15o Para cumprir a disciplina Estágio Supervisionado ou equivalente, 

é necessário que o estudante cumpra a carga horária mínima da 

disciplina, definida na matriz curricular do curso. 

 

Art. 16o A carga horária da atividade profissional será considerada no 

período compreendido entre o primeiro e o último dia letivo do semestre 

corrente. 

 

1° § O estudante que iniciar a atividade profissional após o primeiro dia 

letivo do semestre corrente, terá a carga horária considerada com base 

na data de admissão. 

 

2°§ As atividades realizadas nos períodos de férias escolares não serão 

consideradas para efeito de cumprimento da disciplina Estágio 

Supervisionado ou correlata. 

 

Art. 17o Caso o estudante realize atividade que ultrapasse a carga 

horária requerida para cumprimento de cada disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado, as horas excedentes, poderão ser 

incorporadas como Atividades Complementares. 

  

Art. 18o Caso o estudante não complete a carga horária mínima de 

Estágio Supervisionado, ainda que matriculado nesta disciplina, poderá 

recorrer ao cômputo da carga horária como Atividades Complementares, 

mas não como a disciplina Estágio Supervisionado. 

 

1° § O não cumprimento da Carga Horária Mínima, estabelecida na matriz 

Curricular e no Projeto Pedagógico do Curso, comprometerá o 

desenvolvimento do Estágio e, portanto, deverá ser atribuído o conceito 

não cumprido ao aluno-estagiário. 
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2° § As horas estagiadas que excederem ou que não forem utilizadas na 

contagem das horas do Estágio Supervisionado poderão ser 

contabilizadas como Horas Complementares, onde cada hora estagiada 

será efetivada como uma hora de Atividade Complementares, devendo 

ser observada a Carga Horária Máxima de integralização de horas para o 

Estágio, de acordo com o descrito no manual de Atividades 

Complementares. 

SEÇÃO IV – DA CONVALIDAÇÃO DE HORAS DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

Art. 19o A solicitação de convalidação de horas deve ser realizada após a 

obtenção das horas da disciplina Estágio Supervisionado, Observação ou 

Atuação, somada ao relatório o qual será considerado documento 

comprobatório. 

Art. 20o A solicitação de convalidação de horas será aceita após análise 

documental, realizada pelo Supervisor Acadêmico de Estágio. 

 

SEÇÃO V – DO ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO 

Art. 21o O Estágio Curricular Supervisionado será acompanhado, em 

ambas as etapas: Observação e Atuação, pelo supervisor acadêmico de 

estágio, designados pelo Coordenador do Curso, e pelo supervisor 

técnico, profissional da própria organização, denominada unidade 

concedente; 

 

Art. 22o O aluno matriculado na disciplina Estágio Supervisionado, tanto 

de Observação como de Atuação, serão acompanhados da seguinte 

forma: 

 

I. O aluno deverá entregar a documentação comprobatória descrita no 

Art.10, no prazo fixado no semestre corrente; 
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II. O aluno deverá entregar o Boletim de Acompanhamento (Anexo VII), 

devidamente assinado pelo supervisor técnico do estágio, com frequência 

de no mínimo 75% da carga horária mínima definida para o Curso de 

Engenharia Civil e cronograma divulgado no semestre; 

 

III. Ao final da disciplina e em prazo estipulado pelo UNINORTE, o aluno 

deverá entregar a Ficha de Avaliação das Atividades Profissionais (Anexo 

XII) e o Acompanhamento do Estudante (Anexo XIII), junto com o 

Relatório Final (Anexo XV). 

 

1°§ O Boletim de Acompanhamento do Estudante (Anexo XIII) é 

obrigatório apenas para os alunos que são estagiários (art. 10, I), 

participantes de Núcleos de Extensão (art. 10, II) ou participantes de 

programas de iniciação científica (art.10, VIII); 

 

2°§ O Relatório Final (Anexo XV) deve ser, OBRIGATORIAMENTE, 

assinado e carimbado pelo Supervisor Técnico do Estágio. 

 

Art. 23o Ao aluno é facultado o direito de apresentar o Relatório Final, de 

ambos os estágios, para uma correção antes da entrega definitiva. 

 

1° § O relatório entregue para correção deve estar impresso e ser 

protocolado no local de entrega; 

 

2°§ A versão definitiva do Relatório Final precisa ser entregue com a 

versão corrigida pelo supervisor acadêmico de estágio e deve estar 

impressa e ser protocolada no local de entrega; 

 

3°§ O supervisor acadêmico de estágio tem o prazo de 15 dias corridos 

para devolver o relatório corrigido ao estudante, para elaboração da 

versão definitiva; 
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4°§ O estudante tem o prazo de 15 dias corridos para entregar a versão 

definitiva do relatório, contados a partir da data de devolução da versão 

corrigida. 

 

Art. 24o Os documentos solicitados para acompanhamento da disciplina 

devem ser elaborados com base nos modelos fornecidos nos anexos 

deste regulamento. 

 

SEÇÃO VI – DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Art. 25o O estudante será avaliado pelo cumprimento de todos os 

requisitos constantes neste regulamento e pela entrega e qualidade dos 

relatórios finais, em conformidade com as áreas de atuação definidas no 

Art. 36º deste regulamento, os quais gerarão um conceito para a 

disciplina Estágio Supervisionado ou disciplina equivalente. 

 

Parágrafo Único. Caso o estudante não cumpra com as atividades 

avaliativas da disciplina, seu relatório esteja idêntico ou parcialmente 

idêntico ao de outro estudante ou o rendimento seja insatisfatório, a 

disciplina constará como REPROVADA. Neste caso, não há 

aproveitamento de carga horária e o estudante terá que cumprir com 

todos os requisitos da disciplina em semestre posterior. 

 

CAPÍTULO V 

DO ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO 

SEÇÃO I – DOS REQUISITOS 

Art. 26o O estudante do UNINORTE está apto a estagiar, desde que 

esteja em semestre adequado para iniciar as atividades de estágio, 

conforme definição do Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Civil. 
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SEÇÃO II – DO ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO 

Art. 27o Os estágios não-obrigatórios serão acompanhados pelo 

supervisor acadêmico de estágio, conforme procedimento determinado 

neste Regulamento. 

 

Art. 28o Em prazo não superior a 6 meses, contados a partir da data de 

assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, o estudante deve 

entregar ao supervisor acadêmico de estágio, os seguintes documentos: 

a) Boletim de Acompanhamento (Anexo VII); 

b) Avaliação da Atividade Profissional (Anexo XII) e 

c) Acompanhamento do Estudante (Anexo XIII) 

 

Parágrafo Único. Caso a Organização, unidade concedente, solicite uma 

via assinada de algum dos documentos supracitados, o estudante deve 

indicar no momento da entrega dos mesmos. O supervisor acadêmico 

tem o prazo de sete dias corridos, para atender a solicitação, contados a 

partir da data de entrega pelo estudante. 

 

Art. 29o Quando do término da relação de estágio, o estudante deve 

entregar o Termo de Realização de Estágio (Anexo VII) ao supervisor 

acadêmico de estágio. 

SEÇÃO III – DO APROVEITAMENTO ACADÊMICO 

 

Art. 30o Os estágios não-obrigatórios poderão ser aproveitados como 

atividades complementares, desde que todas as obrigações previstas nos 

artigos 26, 27, 28 e 29 tenham sido cumpridas. 
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CAPÍTULO VI 

DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 

SEÇÃO I 

DA SUPERVISÃO ACADÊMICA DE ESTÁGIO 

 

Art. 31º - A Supervisão Acadêmica de Estágio será realizada por um 

professor do Curso, designado pela Coordenação do Curso de 

Engenharia Civil, e contará com o suporte da Coordenação de Formação 

Profissional do UNINORTE/Laureate. 

 

Art. 32º - O professor designado Supervisor Acadêmico de Estágio terá 

as seguintes atribuições: 

 

I. Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso, reorientando 

o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas 

normas; 

 

II. Avaliar se as atividades a serem realizadas no Estágio Curricular 

estão de acordo com o perfil do curso e o grau de complexidade; 

 

III. Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo estudante-

estagiário; 

 

IV. Realizar visitas às partes concedentes de estágios, conforme as 

especificidades de cada área; 

 

V. Avaliar relatórios e documentos apresentados pelo estudante-

estagiário e emitir parecer avaliativo sobre seu desempenho; 

 

VI. Auxiliar na promoção da integração com entidades concedentes 

de estágio e na captação de vagas; 
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VII. Efetuar atendimento a agentes de integração e empresas; 

 

VIII. Acompanhar a atuação dos agentes de integração junto ao 

corpo discente; 

 

IX. Manter atualizado banco de dados com informações do 

estudante acerca da realização do Estágio Curricular; 

 

X. Propor e aperfeiçoar constantemente as práticas que resultem em 

melhoria dos estágios, refletindo-as nos procedimentos e 

documentos institucionais; 

 

XI. Receber documentação referente ao Estágio Curricular 

Supervisionado; 

 

XII. Disponibilizar o Regulamento de Estágio e legislação vigente 

para o estagiário; 

 

XIII. Outras atribuições, definidas no âmbito normativo do Curso de 

Engenharia Civil, quando necessário. 

SEÇÃO II 

DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE ESTÁGIO 

 

Art. 33º - A Supervisão Técnica de Estágio será realizada por um 

profissional que possua formação acadêmica ou experiência profissional 

na área de conhecimento a ser desenvolvida pelo estagiário, para que 

possa melhor atuar acompanhando, orientando e controlando as 

atividades que incumbem ao estudante. 
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Art. 34º - O profissional designado Supervisor Técnico de Estágio terá as 

seguintes atribuições: 

 

I. Orientar o estagiário em suas tarefas, conforme previsto no Plano 

de Estágio; 

 

II. Comunicar fatos relevantes ocorridos no decorrer das atividades 

de estágio;  

 

III. Encaminhar à instituição de ensino, ao final do semestre, a 

avaliação do estagiário, mediante instrumento por aquela 

disponibilizado e devidamente assinado. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DO ESTUDANTE ESTAGIÁRIO 

 

Art. 35o O estagiário gozará de todos os direitos inerentes à sua condição 

de estudante, limitados pelos seus deveres e obrigações e em 

conformidade com a legislação vigente, com o Regulamento Institucional 

de Estágio e com este Regulamento. 

 

Art. 36o São deveres do estagiário: 

I. Assinar e entregar o Termo de Compromisso de Estágio; 

 

II. Efetuar a matrícula, quando se trata de Estágio Curricular 

Supervisionado ou equivalente; 

 

III. Comparecer ao local do estágio, nos dias e horários programados; 
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IV. Atuar ativamente em todas as fases do estágio (planejamento, 

execução e avaliação); 

 

V. Participar de todas as atividades propostas pelos professores 

orientadores, coordenação do curso e pela parte concedente; 

 

VI. Entregar documentos e relatórios de atividades nas datas 

estabelecidas pelo supervisor acadêmico; 

 

VII. Manter-se informado sobre todos os procedimentos e prazos 

estabelecidos pelo UNINORTE; 

 

VIII. Conhecer e atender os requisitos da legislação vigente; 

 

IX. Quando do seu desligamento, informar a Instituição de Ensino, por 

meio da apresentação do Termo de Realização do Estágio. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

Art. 37o A Coordenação do Curso de Engenharia Civil do UNINORTE, é 

responsável pelo planejamento, gestão e realização das atividades de 

acompanhamento e desenvolvimento profissional dos do curso e tem 

como principais atribuições: 

I. Estabelecer políticas institucionais para as práticas de estágio; 

 

II. Fazer cumprir o disposto na legislação vigente; 

 

III. Propor e aperfeiçoar constantemente as práticas que resultem em 

melhoria dos estágios, refletindo-as nos procedimentos e documentos 

institucionais; 
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IV. Promover a integração com outras instituições de ensino superior e 

entidades concedentes de estágio; 

 

V. Efetuar atendimento a agentes de integração e empresas; 

 

VI. Oferecer suporte aos supervisores de estágio e aos coordenadores de 

curso no acompanhamento das atividades de estágio; 

 

VII. Buscar campos de estágio e divulgar vagas existentes. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DOS LOCAIS E DAS ÁREAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 38o O estudante poderá efetuar o Estágio Supervisionado em 

Empresas ou Instituições Publicas, Autarquias, Privadas e de Economia 

Mista, e junto a profissionais liberais, mediante prévio convenio com o 

UNINORTE, através de contrato firmado entre a empresa e o estagiário. 

 

Art. 39o Os estagiários em Engenharia Civil deverão atuar como apoio 

nas seguintes atividades: 

I – Assistência da Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

II – Assistência no Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

III – Assistência no estudo de viabilidade técnico-econômica; 

IV – Assistência na direção de obra e serviço técnico; 

V – Assistência na Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 

parecer técnico; 

VI – Assistência no ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e 

divulgação técnica; extensão; 

VII – Assistência na elaboração de orçamento; 

VIII – Assistência na mensuração e controle de qualidade; 
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IX – Assistência na execução de obra e serviço técnico; 

X – Assistência na fiscalização de obra e serviço técnico; 

XI – Assistência na execução de instalação, montagem e reparo; 

XII – Assistência na operação e manutenção de equipamento e 

instalação; 

XIII – Assistência na execução de desenho técnico. 

 Estas atividades são referentes a edificações, projetos 

arquitetônicos e estruturais, hidro-sanitários e elétricos, estradas, pistas 

de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de 

água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; 

drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e 

correlatos. 

 

 

CAPÍTULO X 

DOS CONVÊNIOS DE ESTÁGIO 

 

Art. 40º - O Convênio é um instrumento jurídico celebrado entre a 

Instituição de Ensino e pessoas jurídicas de Direito Privado e os órgãos 

de Administração Pública, para caracterização e definição do estágio 

curricular, de acordo com o art. 5º do Decreto n.º 87.497, de 18/08/82. 

 

Art. 41º - Para que o discente possa realizar o seu estágio curricular da 

forma mais ampla possível, o UNINORTE/ Laureate estabelece vários 

convênios com as mais diversas entidades públicas e privadas, nas mais 

diversas áreas, como disposto a seguir: 

I. Indústrias; 

II. Empresas comerciais; 

III. Órgãos públicos; 

IV. Clínicas e Hospitais; 

V. Escolas; 

VI. Laboratórios; 
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VII. Entidades assistenciais; dentre outros.  

 

Art. 42º - Caso não exista convênio da UNINORTE/ Laureate com alguma 

entidade, é ideal que este seja estabelecido.  

 

Art. 43º - Os convênios assinados pelo UNINORTE/ Laureate podem ser 

utilizados para estágio obrigatório e para estágio não obrigatório. 

 

Art. 44º - O convênio entre o UNINORTE/ Laureate e as instituições e 

empresas públicas e privadas, denominada para estes termos 

conveniada, deverá dispor de um orientador local, denominado supervisor 

técnico, conforme descrito no Art.22º e com atividades pré-estabelecidas 

no Art. 35º, deste documento.  

 

CAPÍTULO IX 

DOS CASOS OMISSOS 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 45o Os casos omissos e extraordinários deste regulamento serão 

decididos pelo Colegiado do Curso, ouvido a Coordenação do curso de 

Engenharia Civil. 
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Anexo I 

 

Carta de Apresentação 

 
OFÍCIO Nº XX/XXXX – ENGENHARIA DE CIVIL/UNINORTE  
 
Manaus, XX de XXXXXXXXX de 2017. 

 

De: Coordenação do Curso de Engenharia Civil 

Para: Sr/Sra.  XXXXXXXXXXXXX – Diretor (nome da empresa) 

 

Assunto: Encaminhamento para Estágio/Carta de Apresentação 
 
 
Prezado Senhor (a), 
 
 

Cumprimentando-o cordialmente, apresentamos, por meio deste, NOME 

DO ALUNO (a), aluno (a) do 9o período do Curso de Engenharia Civil do Centro 

Universitário do Norte/UNINORTE, apto(a) para realização de Estágio Curricular 

de Observação Obrigatório, com carga horária total de 80 horas. 

Lembramos que esta atividade é regulamentada por Lei 11.788 de 

25/09/2008, o que não caracteriza vínculo empregatício da aluno(a) com a 

instituição/empresa durante o período de estágio curricular. 

Informamos que o aluno (a) deverá entregar um modelo do Termo de 

Compromisso que deverá ser preenchido no início do estágio, e, 

posteriormente, os demais documentos (plano de estágio, ficha de avaliação 

etc.) que serão encaminhados ao Supervisor de Estágio para os devidos 

preenchimentos e efetivação do estágio. 

Contamos com seu apoio e colaboração no processo de aprendizagem do 

nosso aluno e agradecemos antecipadamente nos colocando à disposição para 

quaisquer esclarecimentos pelo telefone 92 3212-5432 ou e-mail: 

italo.jimenez@uninorte.com.br  

 

 

Prof. Ítalo Jorge Tavares Jimenez 
Comissão de Estágio do Curso de Engenharia Civil 

 
 

mailto:italo.jimenez@uninorte.com.br
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE 
Laureate International Universities 

 
Anexo II 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
 

Instrumento Jurídico previsto no inciso II do Artigo 3º da Lei 11.788 de 25/09/2008, 
que regulamenta a contratação de Estagiários. 

Ao XXX dia do mês de XXXXX de 2017, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, 
neste ato, as partes a seguir nomeadas: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Razão Social: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE 

Endereço: Av. Dez de Julho, 873 – Centro – CEP: 69010-060 – Manaus/AM 

Fone: 3212-5115    Fax: 2112-5000                                     E-Mail: carreiras@ uninorte.com.br 

Representada por: Antônio Geraldo Harb Cargo: Reitor 

Responsável pela assinatura do TCE: Alzira Miranda de Oliveira Cargo: Coordenadora do Curso de Eng.ª Civil 

UNIDADE CONCEDENTE 

Razão Social: 

Endereço:                                                                                                                             

Bairro:                                         CEP:                       Cidade:                                                 Est. 

CNPJ nº                                                                                       Insc. Estadual:  

Fone:                            Fax:                                       E-Mail:             

Representada por:                                                    Cargo:   

Supervisor:                                                                   Cargo:                       

ESTAGIÁRIO 

Nome:                                                                              CPF:                                            Data de Nascimento: 

Endereço: 

Fone:                                                            E-Mail:  

Curso:                                                               Período:    
 

Celebram entre si o presente Termo de Compromisso de Estágio convencionando as 

Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula 1ª – O presente Termo de Compromisso de Estágio estabelece as condições 

básicas para a consecução do estágio, previsto nos Artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 

11.788 de 25/09/2008, visando o exercício prático de competências próprias da 

atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento 

do Educando/Estagiário para a vida cidadã e para o trabalho, proporcionadas pela 

aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho. 
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Cláusula 2ª – O estágio pode ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme 

determinação das diretrizes curriculares, modalidade e área de ensino e do projeto 

pedagógico do curso. 

Cláusula 3a) Fica compromissado entre as partes que:  

a) As atividades em estágio a serem cumpridas pelo(a) Estagiário(a) serão 

desenvolvidas de segunda-feira a sexta-feira no horário: das _______ h às 

_______h totalizando_______horas semanais; 

b) A jornada de atividade em estágio deverá compatibilizar-se com o horário escolar 

do (a) Estagiário (a)com o horário da Unidade Concedente; 

c) Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de 

comum acordo entre o(a) Estagiário(a) e a Unidade Concedente, com o 

conhecimento da Instituição de Ensino; 

d) Este Termo de Compromisso de Estágio terá vigência de 

____/____/_______ à ____/____/_______, podendo ser denunciado a 

qualquer tempo, unilateralmente, sem ônus, multas ou aviso prévio, 

mediante formalização do respectivo Termo de Rescisão, prorrogado ou 

modificado por termo aditivo; 

e) O estagiário terá direito a recesso remunerado de acordo com o Art. 13° da Lei 

11788/08 do 1° parágrafo. 

f) No período do estágio, o Estagiário receberá, diretamente, da Parte 

Concedente: 

a) Bolsa-Auxílio mensal de: R$ 

b) Vale transporte, sem se aplicar, entretanto, ao benefício, o desconto 

previsto na CLT. 

g) Atividades a serem desenvolvidas no estágio:  

Podendo ser modificadas de acordo com o desenvolvimento do estágio. 

Cláusula 4ª – O presente estágio, tanto o obrigatório quanto o não-obrigatório, não 

acarretará vinculo empregatício de qualquer natureza, entre o(a) Estagiário(a) e a 

Unidade Concedente observadas as disposições previstas no Artigo 3º da Lei 11.788 

de 25/09/2008. 

Cláusula 5ª – A Instituição de Ensino comunicará à Unidade Concedente, através do 

Estagiário (a), as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

Cláusula 6ª – Se a Instituição de Ensino adotar verificações de aprendizagem 

periódicas ou finais, no período de estágio do Estudante, a carga horária do estágio, 
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nestas datas, poderá ser reduzida à metade para assegurar o bom desempenho do 

Estudante no curso. 

Cláusula 7a – No desenvolvimento do estágio, ora compromissado, caberá à Unidade 

Concedente:  

a) A apresentação periódica, juntamente com o estagiário, em prazo não superior a 

seis meses, do relatório das atividades desenvolvidas pelo Estagiário, na conclusão 

do estágio ou, se for o caso, na rescisão antecipada do Termo de Compromisso de 

Estágio. 

b) Proporcionar ao(a) Estagiário(a) atividades de aprendizagem social, profissional e 

cultural, compatíveis com o currículo ao qual seu curso se refere, mediante 

supervisão e acompanhamento; 

c) Proporcionar ao(a) Estagiário(a) condições de treinamento prático e de 

relacionamento humano; 

d) Proporcionar à Instituição de ensino, sempre que necessário, subsídios, que 

possibilitem o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do estágio; 

Cláusula 8ª – O horário do estágio não deverá, em hipótese alguma, prejudicar a 

frequência do Aluno às aulas e provas do curso no qual está matriculado. 

Cláusula 9ª – A assiduidade do Estagiário(a) será demonstrada pela marcação de 

entrada e saída em cartão de ponto ou qualquer outra modalidade de controle adotada 

pela Unidade Concedente. 

Cláusula 10ª – Em decorrência do presente Termo de Compromisso de Estágio 

celebra-se neste ato, entre a Unidade Concedente e a Instituição de Ensino, o 

Convênio de Concessão de Estágio, previsto no Artigo 8º da legislação do Estágio. 

Cláusula 11ª – O estágio, como ato educativo escolar supervisionado deverá ter 

acompanhamento pelo professor orientador da Instituição de Ensino e por supervisor 

da Unidade Concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos na Cláusula 6ª 

deste Instrumento. 

Cláusula 12ª – No período de vigência do presente Termo de Compromisso de 

Estágio, o Estagiário(a) terá cobertura de Seguro de Acidentes Pessoais, contratada 

pela Unidade Concedente através da inclusão do Estagiário na Apólice Coletiva de 

Acidentes Pessoais nº. 290116, garantido pela SODECAM APC, nos termos do Inciso 

IV, do Art. 9º da Lei 11.788 de 25/09/2008. 

Cláusula 13ª – Ficam estabelecidas entre as partes as condições acordadas para a 

consecução do estágio objeto deste Instrumento: 
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13.1 – As atividades descritas no quadro resumo poderão ser alteradas com o 

progresso do estágio e do currículo escolar, objetivando, sempre, a compatibilização e 

a complementação do curso;  

13.2 – O valor da Bolsa-Auxílio poderá variar em decorrência do exposto na Cláusula 

7ª deste Instrumento ou se ocorrer, por parte do Estagiário(a) — independentemente 

do motivo — faltas ao trabalho ou o não cumprimento das obrigações acordadas no 

presente Termo de Compromisso de Estágio; 

13.3 – O valor da Bolsa-Auxílio está sujeito à retenção de Imposto de Renda, 

conforme tabela em vigor definida pela Secretaria da Receita Federal;  

13.4 – A concessão da Bolsa-Auxílio, bem como o Auxílio Transporte são compulsórios 

nos casos de estágios não obrigatórios; 

13.5 – A Importância referente à Bolsa-Auxílio, por não ter natureza salarial, não 

estará sujeita, a qualquer desconto trabalhista, previdenciário ou mesmo vinculado ao 

FGTS, exceção feita a eventual desconto correspondente ao Imposto de Renda, 

consoante a Cláusula 13.3; 

13.6 – O Estagiário(a) terá direito a recesso remunerado, de 30 (trinta) dias, a cada 

doze meses de estágio, ou proporcionais ao período estagiado. 

Cláusula 14ª – No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá ao(a) 

Estagiário(a): 

a) Cumprir com todo o empenho e interesse, toda a programação estabelecida para o 

seu estágio; 

b) Observar e obedecer as normas da Unidade Concedente e preservar o sigilo e a 

confidencialidade das informações a que tiver acesso no decorrer do seu estágio 

junto à Unidade Concedente; Pela inobservância dessas normas, o estagiário 

responderá  por perdas e danos e a Rescisão do Contrato, ficando  a Interveniente 

isenta de qualquer ônus. 

c)  A obrigação de informar à Unidade Concedente quaisquer alterações ocorridas no 

transcurso da sua atividade escolar, tais como interrupção de frequência às aulas, 

mudança de curso ou transferência de Instituição de Ensino sob pena de incorrer 

nos crimes previstos em lei. 

Cláusula 15ª – Será motivo de rescisão automática do presente Instrumento 

Jurídico: 
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a) O abandono ou interrupção do curso pelo Aluno, trancamento de matrícula ou 

conclusão do curso. 

b) O não cumprimento de quaisquer das cláusulas previstas neste Instrumento 

Jurídico. 

Parágrafo 1º: As cláusulas e condições estabelecidas no presente Termo de 

Compromisso poderá ser alterado mediante a celebração de Termo Aditivo. 

Parágrafo 2º: Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes, 

conforme o disposto na Lei nº 11.788/2008, Decreto-lei nº 5.452/43 e Lei nº 

9.394/96. 

Cláusula 16ª – Aplica-se ao Estagiário a Legislação relacionada à saúde e segurança 

no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da Unidade Concedente. 

E por estarem assim, justas e concordes com os dizeres do decorrente TERMO DE 

COMPROMISSO DE ESTÁGIO, as partes os assinam em 3 (três) vias de igual teor. 

cabendo uma via à Instituição de Ensino, uma via à Unidade concedente e uma via 

ao(a) Estagiário(a).  

 

  ________________________________  __________________________________ 
                UNIDADE CONCEDENTE                                                 INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

   (assinatura e carimbo)                                                        (assinatura e carimbo) 

 
 
 

 
_________________________________ 

ESTAGIÁRIO 
(assinatura) 
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Anexo III 

TERMO DE ACORDO DE 

COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A 

________________________________
________________________________
__________________________ E O 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO 
NORTE- UNINORTE MANTIDA 
PELA SOCIEDADE DE 

DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL DO AMAZONAS S/A 

– SODECAM. 

 

EMPRESA CONCEDENTE: 

___________________________________________________, com sede à 
Rua _________________________________________________, nº 

___________, Bairro _________________, nesta cidade – CEP nº 
__________________________, CNPJ n.º _______________________, 
representada neste ato por seu representante legal, (nome do 

representante) 

____________________________________________________________, 
portador da R.G. n.º __________________________ e CPF 

n.º________________________. 
 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO 

NORTE – UNINORTE, representado por seu Reitor Vicente de 
Paulo Queiroz Nogueira, portador de RG nº 1469762 SSP/AM e do 

CPF: 027.084.932-72 
 
AGENTE INTERVENIENTE: SOCIEDADE DE 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS S/A– 
SODECAM, empresa de capital privado, com sede na Rua 10 de 

Julho, 873 - Centro, nesta cidade de Manaus/AM, inscrita no 
CNPJ nº 63.692.180/0001-30, representada por seus 
representantes legais abaixo assinados.  

 
I. O presente acordo é regido pela Lei nº 11.788 de 

25/09/2008 e tem por objeto o desenvolvimento de 

atividades de agente de integração visando a realização de 
atividades conjuntas para operacionalização de programas 

de estágio que, obrigatórios ou não, deverão estar de acordo 
com o projeto pedagógico do curso. 

II. O estagio é entendido como ato educativo escolar que visa a 

complementação do processo de ensino e formação 
acadêmica e tem como objetivo o aprimoramento técnico, 
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cultural, social e profissional do estudante mediante 
participação prática em atividades voltadas para seu curso 

de formação.  
III. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer 

natureza. 
IV. A realização de estágio aplica-se também a estudantes 

estrangeiros regularmente matriculados em uma instituição 

de ensino superior brasileira. 
 
De acordo com as seguintes cláusulas: 

DO OBJETIVO 
Cláusula 1ª: A INSTITUIÇÃO DE ENSINO e a Empresa 

Concedente concordam em firmar o presente Termo de Acordo de 
Cooperação de Estágio visando o aprimoramento da aprendizagem 
de estudantes de nível superior e como forma de extensão e 

complementação de ensino, aprendizagem e aperfeiçoamento 
técnico-cultural, através da concessão de estágio ao aluno 

vinculado ao presente termo de acordo, regularmente matriculado 
nos cursos desta Instituição de ensino. 
 

DA METODOLOGIA 
Cláusula 2ª: Para a concretização do objetivo proposto na 
Cláusula 1ª supra, a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e a UNIDADE 

CONCEDENTE desenvolverão amplo trabalho interativo do qual 
resultará ações de interesse recíproco. 

 
DAS AÇÕES INTEGRADAS  
Cláusula 3ª: Participação da INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

i) Programar e repassar previamente a carga-horária, duração 
e jornada da prática/estágio curricular obrigatório supervisionado; 

ii) Planejar, selecionar, encaminhar e supervisionar o 
estagiário, quando se tratar de estágio curricular obrigatório 
supervisionado; 

iii) Definir os critérios e normas de organização, orientação, 
supervisão e avaliação da prática/estágio curricular; 
iv) Assinar e acompanhar os termos e compromisso de estágio; 

v) Supervisionar e avaliar o desenvolvimento do estágio do 
estudante vinculado a este Termo de Acordo de Cooperação, junto 

à Empresa concedente, comprometendo-se a respeitá-la; 
vi) Comunicar a EMPRESA CONCEDENTE a interrupção do 
curso frequentado pelo estudante, hipótese em que ocorrerá a 

cessação do estágio, com a rescisão automática do Termo de 
Compromisso de Estágio; 
vii) Designar responsável para acompanhar o presente Termo de 

Cooperação. 
viii) Assinar como interveniente, o Termo de Compromisso de 

Estágio celebrado entre o aluno vinculado a este termo de acordo e 
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a unidade concedente de estágio. 
 

Cláusula 4ª: Participação da EMPRESA CONCEDENTE: 
i) Oferecerá aos alunos da Instituição de ensino vagas de estágio 

de acordo com as necessidades da concedente; 
ii) Proporcionar estágio visando o aprendizado e aprimoramento 
ao aluno vinculado a este termo de acordo; 

iii) Comunicar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO quaisquer alterações 
de seu interesse, tais como: mudança de horário do estágio, 
endereço de atuação, suspensão temporária, etc.; 

iv) Prestar informações solicitadas pela INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO, e permitir visitas, sempre que houver necessidade, do 

professor supervisor indicado pela Instituição, para 
acompanhamento e fiscalização do estágio para fins de supervisão 
acadêmica; 

v) Desenvolver atividades totalmente relacionadas com aquelas 
previstas no Termo de Compromisso; 

vi) Informar à Coordenação de Estágio qualquer ocorrência entre 
estagiário/aluno e supervisor que altere o processo de ensino-
aprendizagem do mesmo; 

vii) Fornecer ao estagiário vinculado, quando solicitado, atestados 
de frequência e relatórios mensais de atividades; 
viii) Preparar a documentação legal que lhe cabe, de acordo com a 

Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, referente ao estágio, 
incluindo: 

i) Termo de Compromisso de Estágio entre a UNIDADE 
CONCEDENTE e o ESTUDANTE, com interveniência e assinatura 
da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, nos termos do artigo 3º, item II, e 

artigo 16º da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008; 
ix) Promover o ajuste das condições de estágio definidas pela 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO com as necessidades da profissão ao 
qual o curso se refere e as necessidades da UNIDADE 
CONCEDENTE; 

x) Acompanhar a realização dos estágios junto às UNIDADES 
CONCEDENTES, fornecendo à INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
informações sobre o desenvolvimento do estágio. 

xi) Conceder recesso remunerado de 30 (trinta) dias, no caso de 
estágio não obrigatório com duração igual ou superior a 12 (doze) 

meses, ou proporcionais, no caso de estágio com duração inferior a 
12 (doze) meses; 
xii) Enviar à Instituição de ensino, com periodicidade mínima de 

06 (seis) meses um relatório de atividades, com vista obrigatória do 
estagiário; 
xiii) Desenvolver atividades totalmente relacionadas com aquelas 

previstas no Termo de Compromisso; 
xiv) Conceder Bolsa de Complementação Educacional ou outra 

forma de contraprestação que venha ser acordada, sendo 
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compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio- transporte, 
na hipótese de estágio não obrigatório.;  

xv) No período de vigência do presente Termo de Compromisso de 
Estágio, os Estagiários terão cobertura de Seguro de Acidentes 

Pessoais, contratada pela Unidade Concedente nos termos do 
Inciso IV, do Art. 9º da Lei 11.788 de 25/09/2008. 
 

DA VIGÊNCIA 
Cláusula 5ª: O prazo de vigência deste Termo de Acordo de 
Cooperação é de 01 (um) ano, iniciando em ____/_____/_________ e 

com término em _____/_____/________, podendo ser prorrogado por 
igual período uma única vez, por meio de Termo Aditivo. 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Cláusula 6ª: Caberá ao estagiário cumprir a programação 

estabelecida, observando as normas internas da EMPRESA 
CONCEDENTE, bem como elaborar relatório referente ao Estágio 

quando solicitado pela EMPRESA CONCEDENTE ou pela 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 
Parágrafo 1º: As cláusulas e condições estabelecidas no presente 

Convênio poderão ser alteradas mediante a celebração de Termo 
Aditivo. 
Parágrafo 2º: Os casos omissos serão resolvidos de comum 

acordo entre as partes. 
 

DA RESCISÃO 
Cláusula 7ª: O presente Termo de Acordo de Cooperação poderá 
ser rescindido a qualquer tempo, mediante aviso por escrito de 

uma parte a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 

DO FORO 
Cláusula 8ª: Fica eleito o Foro da comarca de Manaus-AM, para 
dirimir as questões oriundas deste Termo de Acordo de 

Cooperação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 

E por estarem justos e acordados o presente, firmam o presente 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo indicadas. 
 

 

 

Manaus, _______ de ______________ de 20____. 

 

_________________________________________________________________ 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE - UNINORTE  
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_________________________________________________________________ 
SODECAM – Sociedade de Desenvolvimento Cultural do 

Amazonas 
 
 

 
_________________________________________________________________ 

Empresa Concedente 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 

 
_______________________________________________________________ 
Nome:      Nome: 

RG:     RG: 
CPF:     
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Anexo IV 
 

Plano Individual de Estágio 
 

 

Nome do Estagiário:    

Matrícula:  E-mail:  

Endereço:    

Bairro: Cidade:  Telefone: 

 

Empresa: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: Telefone: 

Data de Início do Estágio: Duração: 

Setor da empresa onde o estágio se realiza: 

 Horário: 

 

Nome do Supervisor Técnico: 

E-mail do Supervisor Técnico: 

Nome do Supervisor Acadêmico: 

E-mail do Supervisor Acadêmico: 

Atividades 

 1. 

2.   

 3. 

Manaus, ________________________________________ de ____________________ de 2017. 

Assinatura do Estagiário: 
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Anexo V 
 

Modelo Parecer do Supervisor Acadêmico 

                                                                                                

 

 

Manaus,    de ........ de 2017. 
 
 
 
 
 

PARECER DO SUPERVISOR ACADÊMICO 

 
O aluno                                                                                                 , 
matriculado no curso de graduação em Engenharia Civil sob a matrícula                                            
, que realiza Estágio Interno na empresa                                                                      
, está sob minha orientação, em acordo com este Plano Individual de 
Estágio.  

 
 

 

Professor Italo Jimenez 
italo.jimenez@uninorte.com.br 
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Anexo VI 
 

Modelo de Parecer do Supervisor Técnico 
 
 
 
 

Manaus,     de               de 2017. 
 
 
 
 
 

PARECER DO SUPERVISOR TÉCNICO 
 

O aluno                                                                                                 , 

matriculado no curso de graduação em Engenharia Civil sob a 

matrícula .........................                         , realiza Estágio Interno na 

empresa .....................................                                                                        

, de acordo com este Plano Individual de Estágio, sob minha 

supervisão. 

 

 

 

Nome do Supervisor Técnico 

 

Assinatura do Supervisor Técnico 

 

E-mail: 

Cargo: 
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Anexo VII 
 

Boletim de Acompanhamento 

 
Estudante Orientando: 

Supervisor Acadêmico: 

Tema: 

Empresa 

Número Data Hora Assunto Orientado Visto 
Estudante 

Visto 
Professor 

 
1 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
4 

     

 
5 

     

 
6 

     

 
7 

     

 
8 

     

 
9 

     

 
10 

     

 

 

Nome do (a) Aluno (a):_____________________________________________ 

Contato: e-mail: _________________________Telefones:__________________ 

Assinatura do(a) Supervisor Acadêmico : ______________________________ 

Visto do Supervisor (a) Técnico do Estágio: ____________________________ 

Assinatura do Aluno(a): ____________________________________________ 

 

 

__________________________________________________ 

Coordenação do Curso de Engenharia Civil 
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Anexo VIII 

 
Relatório  

Atividades Desenvolvidas e Disciplinas Envolvidas 
 

 

Atividades Desenvolvidas Disciplinas Envolvidas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Data __/__/__ 

 

 

 

       _____________________                       _______________________      

                   Estagiário                                        Supervisor Acadêmico 
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Anexo IX 
 

Relatório de Atividades: Supervisor Técnico (Empresa) 
 

ESTAGIÁRIO (A) 

Nome: 
Curso/Semestre: 
Data da Contratação: __/__/__ 
Área de Atuação: 
Empresa: 
Supervisor: 

 
 
1. Tendo em vista o cumprimento das atividades pelo estagiário, qual a sua análise?   

       
Excelente 
Bom 
Satisfatório 
Insatisfatório      

                              
2. O estagiário demonstra uma postura proativa na captação das informações 

necessárias ao desenvolvimento das atividades do estágio?  
 
Sim 
Não 

 
3. Na sua concepção o relacionamento do estagiário junto da gerência e dos demais 

funcionários está: 
 
Excelente 
Bom 
Satisfatório 
Insatisfatório      

 
4. O estagiário agrega qualidades que ocasionam melhorias no desempenho da 

equipe? 
 
Sim 
Não 

 
5. O estagiário administra adequadamente o tempo, bem como a definição e execução 

de metas na empresa? 
 
Sim 
Não 

 
6. O estagiário progride em suas competências através da vivência de praticas 

profissionais? 
 
Sim 
Não 
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7. Em caso de resposta positiva na questão anterior, essas novas competências 
favorecem-no em sua inserção no mercado de trabalho? 

 
Sim 
Não 

 
 

8. Em caso de oportunidade de prosseguimento na empresa, você o indicaria? 
       
Sim 
Não 

     
9. Que nota, de zero a dez, com uma casa decimal, você atribui ao estagiário pelo 

desempenho de suas funções na empresa, englobando pontualidade, assiduidade, 
tempo de resposta e qualidade das respostas às atividades atribuídas e outros itens 
que você julga importante? Favor colocar a nota por extenso e justificá-la com um 
breve comentário. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                     Data __/__/__ 

 
 
 
 
          ____________________                                              _______________________      
                     Estagiário                                                          Supervisor da Empresa                  
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Anexo X 

Relatório das Atividades de Estágio: Supervisor Acadêmico 

ESTAGIÁRIO (A) 

Nome: 
Curso/Semestre: 
Matrícula: 
Fone: 
E-mail: 
Empresa: 
Data da Contratação: __/__/__ 
Área de Atuação: 
Supervisor: 

 
1. O estágio tem fornecido subsídios necessários para sua formação profissional? 

 
   Sim 
    Não 

 
2. Atividades desempenhadas possuem afinidade com o seu curso? 

 
    Sim 
    Não 

3. Como você avalia o andamento do seu Estágio? 
 
 Excelente 
 Bom 
 Satisfatório 
 Insatisfatório 

 
4. As atividades executadas durante o estágio refletem ao semestre vigente no curso? 

 
    Sim 
    Não 

 
 
5. O supervisor de seu estágio fornece retorno sobre suas atividades e desempenho? 

 
    Sim 
    Não 

 
6. A carga horária estipulada no Termo de Compromisso está sendo devidamente 
respeitada? 

 
    Sim 
    Não 

 
7. O estágio lhe propicia o progresso de suas habilidades interpessoais? 

 
    Sim 
    Não 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

42 

 

 

8. A empresa lhe concede espaço para elaboração ou reciclagem de idéias? 
 
    Sim 
    Não 

 
9. Quanto ao ambiente físico, materiais e equipamentos de apoio a empresa tem lhe 
amparado nesse aspecto? 

   
    Sim 
    Não 

 
10.  Especifique 3 (três) das atividades exercidas durante o estágio. (item obrigatório a 
ser respondido). 
I._____________________________________________________________________ 
II.____________________________________________________________________ 
III.___________________________________________________________________ 

 
11. Que nota, de zero a dez, com uma casa decimal, você atribui ao estagiário pelo 
desempenho de suas funções na empresa, conforme Relatórios Mensais, considerando 
não somente a atuação do mesmo na empresa, mas também a presteza e o esmero na 
elaboração dos relatórios e outros itens que você julga importante? Favor colocar a nota 
por extenso e justificá-la com um breve comentário. 
 

 Data __/__/__ 
 
 
                             _____________________                         _______________________      
                                         Estagiário                                       Supervisor Acadêmico 
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Anexo XI 

Relatório das Atividades de Estágio: Estagiário 

ESTAGIÁRIO (A) 

Nome: 
Curso/Semestre: 
Matrícula: 
Fone: 
E-mail: 
Empresa: 
Data da Contratação: __/__/__ 
Área de Atuação: 
Supervisor: 

 
1. O estágio tem fornecido subsídios necessários para sua formação profissional? 

 
Sim 
Não 

 
2. Atividades desempenhadas possuem afinidade com o seu curso? 

 
Sim 
Não 

3. Como você avalia o andamento do seu Estágio? 
 
Excelente 
Bom 
Satisfatório 
Insatisfatório 

 
4. As atividades executadas durante o estágio refletem ao semestre vigente no curso? 

 
Sim 
Não 

 
5. O supervisor de seu estágio fornece retorno sobre suas atividades e desempenho? 

 
Sim 
Não 

 
6. A carga horária estipulada no Termo de Compromisso está sendo devidamente 

respeitada? 
 
Sim 
Não 

 
7. O estágio lhe propicia o progresso de suas habilidades interpessoais? 

 
Sim 
Não 
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8. A empresa lhe concede espaço para elaboração ou reciclagem de ideias? 
 
Sim 
Não 

 
9. Quanto ao ambiente físico, materiais e equipamentos de apoio a empresa tem lhe 

amparado nesse aspecto? 
   
Sim 
Não 

 
10.  Especifique 3 (três) das atividades exercidas durante o estágio. (item obrigatório a ser 

respondido). 
I._____________________________________________________________________ 
II.____________________________________________________________________ 
III.___________________________________________________________________ 

 
11. Que nota, de zero a dez, com uma casa decimal, você atribui ao estagiário pelo 

desempenho de suas funções na empresa, conforme Relatórios Mensais, considerando 
não somente a atuação do mesmo na empresa, mas também a presteza e o esmero na 
elaboração dos relatórios e outros itens que você julga importante? Favor colocar a nota 
por extenso e justificá-la com um breve comentário. 
 

 Data __/__/__ 
 
 
                             _____________________                        _______________________      
                                         Estagiário                                       Supervisor Técnico 
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Anexo XII 
 

Ficha de Avaliação de Atividades Profissionais 
(a ser preenchida pelo Supervisor Técnico) 

 

Estagiário: 

Número de Matrícula:                                        Turma:  

 

Nome da Empresa/Cidade: 

Site da empresa (homepage): 

Supervisor: 

Função:  

Telefone:                                                                                e-mail: 

 

Período de realização do Estágio:  ____/____/______ a ____/____/_____ Carga horária total: 

________horas 

 

Setor/Função onde foi desenvolvido o estágio: 

Resumo das atividades desenvolvidas pelo estagiário:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conhecimentos teóricos 

(  ) Muito bom  (  ) Bom  (  ) Regular (  ) Deficiente 

Justifique: 

 

 

 

2. Conhecimentos práticos 

(  ) Muito bom  (  ) Bom  (  ) Regular (  ) Deficiente 

Justifique: 

 

 

 

3. Capacidade de aprendizagem 

(  ) Muito bom  (  ) Bom  (  ) Regular (  ) Deficiente 

Justifique: 

 

 

 

4. Assiduidade (freqüência e execução de tarefas) 

(  ) Muito bom  (  ) Bom  (  ) Regular (  ) Deficiente 

 

5. Iniciativa (capacidade de resolver problemas, participação, apresentação de idéias) 

(  ) Prevê, soluciona problemas e promove melhorias  (  ) Muita iniciativa (  ) 

Alguma iniciativa 

(  ) Apresenta dificuldades normais   (  ) Necessita de orientação constante 

Justifique: 

 



 
 

46 

 

 

 

6. Apresentação de trabalhos (cuidado e organização na execução das tarefas ou trabalhos com 

instrumentos e equipamentos) 

(  ) Extremamente organizado e cuidadoso (  ) Organizado e cuidadoso    (  ) Erros ocasionais (  

) Deixa a desejar 

 

Justifique: 

 

 

7. Interesse e dedicação (preocupação em contribuir para os objetivos do estágio) 

(  ) Extremamente dedicado e organizado (  ) Interessado e dedicado 

(  ) Necessita constante acompanhamento (  ) Deixa a desejar 

 

8. Responsabilidade (disposição para aceitá-la) 

(  ) Muito responsável  (  ) Responsável  (  ) Deixa a desejar (  ) 

Irresponsável  

 

9. Relacionamento e sociabilidade (hábitos e atitudes condizentes com o espírito de harmonia para 

o bom rendimento do trabalho em equipe) 

(  ) Extremamente hábil e conciliador (  ) Conciliador  (  ) Relativamente difícil de 

lidar 

(  ) Fonte de incidentes 

 

10. Capacidade de concentração 

(  ) Extremamente atento  (  ) Extremamente (  ) Regularmente atento (  ) 

Dispersivo 

 

11. Segurança (preocupação com as normas e sua integração no trabalho) 

(  ) Extremamente precavido (  ) Tem espírito de segurança  

(  ) Toma algumas precauções (  ) Trabalha com muito risco 

Justifique: 

 

 

 

12. Considerações Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

__________________, ____ de _________________ de 2016. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Supervisor Técnico 

(carimbo) 

 

O supervisor técnico deverá preencher esta Ficha de Avaliação e encaminhá-la para:  

Coordenação do Curso de Engenharia Civil 

Centro Universitário do Norte/ UNINORTE - Laureate 

Comissão de Estágio Supervisionado 

Fones: 3212-5163 

End. Rua Leonardo Malcher, 1146 - Centro 
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Anexo XIII 

 
Acompanhamento do Estudante 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE ESTÁGIO 

Estagiário: _______________________________________________ Mês: __________________ 

Data 
Hora da 

Entrada 

Hora da 

Saída 
Atividade Desenvolvida 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total de horas trabalhadas:  

____________________________________________ 

Visto do Supervisor Técnico 

 

Manaus, _________ de ____________________ de 2016. 

 

Nome, Matrícula e assinatura do Estagiário 

 

Nome, Cargo e assinatura do Supervisor Técnico 

________________________________________________________________ 
Nome, Cargo e assinatura do Supervisor Acadêmico 
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Anexo XIV 

 

Termo de Realização do Estágio 

 

Prezado (a) Supervisor (a) da Parte Concedente: 
 
Objetivando o cumprimento ao que dispõe a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, Art. 
9º, inciso V, solicitamos o preenchimento do Termo de Realização do Estágio, o qual 
deverá ser preenchido em 3 (vias) vias de igual teor, por ocasião do desligamento do 
estagiário: 
 
O Estagiário (a): __________________________________________________, 
realizou estágio na _____________________________________________(Parte 
Concedente), no período de ____/____/______ até ____/____/______(data de início e 
Rescisão do Contrato), onde desenvolveu as seguintes atividades: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________, sendo 
acompanhado, supervisionado e avaliado por seu local Supervisor (a) da Parte 
Concedente: ______________________________________, obtendo o desempenho 
conforme o quadro que segue: 
 

ÓTIMO 
9,0-10,0 

BOM 
7,0-8,0 

REGULAR 
5,0-6,0 

RUIM 
1,0-4,0 

NULO 
0,0 

 
Atribua uma nota a avaliação de desempenho do (a) estagiário (a) conforme conceitos 
da tabela anterior: 
 

Itens Avaliados Pontue 

Assiduidade e pontualidade 
Responsabilidade quanto a horários e deveres 

 

Plano de Estágio 
Cumprimento das atividades propostas 

 

Disposição e interesse de aprender 
Busca auxílio do supervisor para esclarecer dúvidas, demonstra-se 
atento as explicações. 

 

Preparo técnico-científico para as atividades 
Consegue unir a teoria à prática 

 

Atitude 
Capacidade para apresentar sugestões ou resolver problemas. 

 

Relacionamento com Equipe e Superiores  

Respeito a Normas e Regras Empresa 
Capacidade de inserção e cumprimento das normas e cultura da Parte 
Concedente 

 

 
Assinatura do (a) Supervisor (a) Técnico: ___________________________________ 
 
Assinatura e carimbo da Empresa: _________________________________________ 
 
Recebi 1(uma) via do Termo de Realização de Estágio em: _______ de 
____________________________ de 2017. 
 
_______________________________________ 
Estagiário 
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O Termo de Realização do Estágio deverá ser preenchido e entregue em 3 vias de 
igual teor, ficando: 
1 Via com o Estagiário 
1 Via Parte Concedente (Empresa ou Profissional Liberal) 
1 Via Agente de Integração 
 
O estagiário deverá ter visto em todas as vias, conforme Lei 11.788/08. 
 
Sugerimos que seja entregue uma das vias do Relatório de Avaliação do Estágio ao 
Agente de Integração, juntamente com Rescisão de Estágio, uma vez que obedecem as 
exigências legais e armazenaremos por 5 (cinco) anos toda a documentação Legal. 



 
 

50 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Instruções para confecção do   
Relatório Final de Estágio 
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Relatório de Estágio  

Supervisionado de Observação 

 

Nome do aluno (matrícula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus, XX de XXXX 2017 
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REGISTRO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE OBSERVAÇÃO 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

Nome do aluno: MATRICULA: 

CPF: 

RG:  

Engenheiro Responsável: CREA: 

CPF: 

RG: 

Empresa: 

 

Endereço: 

 

Data início: ___/____/______ Total de horas (Mínimo 80): 

 Data Término: ___/____/______ 

Descrição das Atividades (resumo):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Aluno: 

 

 

Carimbo da empresa com CNPJ 

 

 

 

 Assinatura Supervisor Profissional 

 Responsável: 

 

Para preenchimento da Instituição de Ensino 

Observações: 

 

 

STATUS: 
 

 Aprovado 

 Reprovado 

 Realizar alterações 
 

Data de Protocolo do Relatório: 

 

____/_____/_______ 

Assinatura pela coordenação 

 

 

 

 

__________________________ 

 Assinatura 

Data de convalidação e aprovação 

pela coordenação 

 

____/_____/_______ 
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Apresentação (esta página não é apresentada em seu 

relatório) 

Este documento visa estabelecer o padrão para elaboração do relatório 

de estágio supervisionado dos alunos de Engenharia Civil do Centro 

Universitário (UNINORTE). 

O relatório é um instrumento por meio do qual explica os resultados de 

atividades diversas desenvolvidas pelo estagiário, assim como sugestões e 

recomendações para melhoria de atividades descritas. Um relatório deve 

apresentar, além da descrição de fatos, a análise interpretativa dos mesmos, 

devendo ser objetivo e tecnicamente apresentado. 
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1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA (1 página) 

 

Deve conter tópicos como: histórico da organização e caracterização do 

segmento de mercado, em redação sintética até o final da presente página. 

Não faça cópia do site da empresa, descreva com suas palavras. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x. 
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2. INTRODUÇÃO (máximo 2 páginas). 

 
A introdução é importante para orientar aquele que vai ler o relatório. 

Deve conter informações de quem fez o relatório, atividades desenvolvidas, 

como e por que foi feito o estágio. Aborda o assunto de maneira generalizada e 

breve. 

Por tratar-se de relatório (relato pessoal), em todo o relatório é usada a 

1ª pessoa do singular explicitando, claramente, o que você fez e o que você 

aprendeu.  

Lembre-se que esse relato será à base da avaliação de seu desempenho 

no estágio curricular obrigatório supervisionado. 

A redação não é científica, nem coloquial: é uma redação técnico-

profissional, demonstrando sua vivência profissional, a base do estágio 

supervisionado do UNINORTE. 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (máximo 5 páginas) 

 

O desenvolvimento tem por objetivo expor, de maneira clara, objetiva e 

com detalhes fundamentais, as idéias principais, analisando-as e ressaltando 

os pormenores mais importantes. Cada atividade desenvolvida no estágio se 

constituirá de um subtítulo no qual o estagiário relatará: 

‒ o que foi feito, 

‒ por que foi feito, 

‒ como foi feito, 

‒ a aprendizagem adquirida com essa atividade. 

Devem ser indicadas, além das vivências, as referências bibliográficas, 

webgráficas, etc, utilizadas no decorrer de cada uma das atividades 

desenvolvidas. Não insira nenhum parágrafo gratuitamente e não deixe de 

inserir referências que serviram para o desenvolvimento de cada uma das 

atividades (leis, códigos, manuais, etc.). As atividades devem ser nominadas 

independentemente como mostrado a seguir: 

 

3.1. ATIVIDADE  (NOMINAR A ATIVIDADE) 

3.1.1. O que foi feito 

3.1.2. Por que foi feito 

3.1.3. Como foi feito 

3.1.4. Qual a aprendizagem adquirida  com a atividade 

3.2. ATIVIDADE (NOMINAR A ATIVIDADE) 

3.2.1. O que foi feito 

3.2.2. Por que foi feito 

3.2.3. Como foi feito 

3.2.4. Qual a aprendizagem com a atividade 

3.3. xxxxxxxx 
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4. CONCLUSÕES (máximo 1 a 2 páginas) 

 

Análise crítica do estágio em termos de contribuição para a formação 

profissional do estagiário.  A conclusão deve conter as críticas positivas ou 

negativas, devendo ser sempre construtivas. 

Finalize com o que foi feito, por que foi feito, como foi feito e a 

aprendizagem obtida no estágio como um todo. Aqui a reflexão é sobre o 

estágio no todo, e não em cada uma das atividades, como no 

desenvolvimento. É nesta parte do relatório que o estagiário tem  

oportunidade de  dar sua opinião sobre importância do estágio supervisionado 

para sua vida profissional, além de relacionar a teoria aprendida no decorrer 

do curso contribuiu, pesou na realização do estágio. 
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5. REFERÊNCIAS 

 

Relação dos autores e obras consultadas no decorrer das atividades 

desenvolvidas, e na redação do relatório. 

A descrição das referencias empregadas deve seguir o padrão da ABNT 

6023. 
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6. APÊNDICES 

 

Conjunto de material ilustrativo ou complementar ao texto, produzido 

pelo aluno, tais como gráficos, tabelas, diagramas, fluxogramas, fotografias, 

tabelas de cálculos, símbolos, descrição de equipamentos, modelos de 

formulários e questionários, plantas ou qualquer outro material produzido.  

O material ilustrativo deve aparecer somente quando necessário à 

compreensão e esclarecimento do texto, sem qualquer finalidade decorativa 

ou de propaganda. Caso seja em número reduzido e indispensável ao 

entendimento do texto, pode ser usado junto à parte a que se refere. Quando 

em maior quantidade, para não sobrecarregar o texto, é colocado como 

apêndice. 

Os elementos apresentados no apêndice devem ser referenciados no 

texto do relatório. Exemplo: ver apêndice I, Fig. 1.  

Os apêndices devem ser apresentados na mesma sequência em que 

foram citados no texto do relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


