
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILHA DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM  

EDUCAÇÃO FÍSICA 2018/2  
 

(ESTÁGIO OBRIGATÓRIO) 



 

 

Prezado Estagiário. 

 

O Estágio Obrigatório é um momento de grande importância na vida acadêmica, 

sendo composto – e avaliado – por diversas partes (entrega de documentação, realização da 

parte observacional, plano de atividades e parte prática, elaboração do relatório final, 

apresentação oral perante banca, comprovação de frequência). Todas estas partes – entre 

outras – são requisitos indispensáveis para conclusão do estágio obrigatório. 

Neste documento estão contidas as instruções e documentação necessárias para a 

realização do estágio obrigatório no semestre 2018/2 da graduação em Educação Física da 

FVA. 

Leia com atenção às informações aqui contidas, preencha a documentação 

conforme as instruções, e não se esqueça de colher as assinaturas necessárias antes de 

entregar/protocolar junto à Instituição de Ensino. 

Lembre-se que o cumprimento dos prazos estabelecidos pela instituição e a 

comprovação documental de todas as etapas do estágio são imprescindíveis para o êxito na 

realização do seu estágio. 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

A seguir estão listados os documentos necessários para a realização do Estágio 

Supervisionado em 2018/1, baseados na Lei n º 11.788, de 25 de setembro de 2008 que 

regulamenta as atividades de Estágio no país: 

 

Toda a documentação envolvida no estágio deve ser entregue preenchida com os 

dados respectivos do estágio que o acadêmico está realizando. 

Neste texto, para facilitar o preenchimento dos documentos, foram acrescentadas 

instruções/informações que estão redigidas em vermelho. 

IMPORTANTE: As informações (em vermelho) nos documentos encaminhados 

devem ser alteradas da documentação quando o acadêmico estiver preenchendo os dados e, 

 Documentos Exigidos (nº de cópias) 
Data limite para 

Protocolo 

Documentos 

Iniciais de 

Estágio 

- Carta de Apresentação e Termo de Aceite (2 cópias). 

- Orientações para o Supervisor de Estágio (1 cópia 

entregue ao supervisor da concedente). 

- Acordo de Cooperação (2 cópias). 

- Termo de Compromisso (3 cópias). 

- Seguro de Vida (1 cópia). 

Antes do início do 

estágio de 

observação 

- Plano de Atividades (3 cópias). 

Obs: o acadêmico pode optar por não imprimir sua cópia 

Antes do início da 

parte prática. 

Durante o 

Estágio 
- Instrumento de frequência (1 cópia). 

Após a parte 

prática. 
Documentos 

Finais de 

Estágio 

- Relatório Parcial (cópia preta e branca encadernada 

com envio do arquivo digital via email). 

- Relatório de Atividades (2 cópias). 

- Carta de Conclusão de Estágio (2 cópias). 

Relatório Final – Impresso Colorido encadernado 

(com envio do arquivo digital via email) 

5 dias após a 

Apresentação 



portanto, devem aparecer corretamente em preto na impressão final dos mesmos. Nos locais 

que a informação (em vermelho) for apenas instrutiva, favor retirar para impressão. 

A entrega de toda a documentação deve ser protocolada junto aos professores da 

disciplina, nas datas previstas em cronograma informado no Plano de Ensino do Estágio. Os 

documentos devem ser entregues somente após o (a) acadêmico (a) ter preenchido 

corretamente / completamente os modelos, e recolhido assinaturas de todos os envolvidos no 

estágio nos seus devidos locais.  

Sendo assim, para melhor compreensão de quem deve assinar os campos da 

documentação observe o quadro a seguir: 

 

Responsável 

pela Concedente 

Deve assinar o responsável legal pela instituição Concedente. 

Normalmente é o proprietário da empresa (no caso de uma empresa 

particular), ou o presidente do clube/associação, diretor geral da escola, 

entre outros. Frequentemente é o cargo mais alto da instituição onde se 

vai realizar o estágio. O representante legal do CNPJ vinculado ao 

estágio. 

Supervisor de 

Estágio da 

concedente 

Deve assinar o profissional ou professor de Educação Física que atua na 

concedente e que estará diariamente supervisionando o estágio realizado 

pelo acadêmico. 

Estagiário Você (estagiário) deve assinar. 

Testemunhas Qualquer pessoa, maior de idade, pode assinar como testemunha.  

Supervisor de 

Estágio da IES – 

FVA 

Deve assinar o professor da disciplina de estágio 

obrigatório: Prof. Gustavo de Oliveira. 
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Coordenador do 

Curso - FVA 

Deve assinar a Coordenadora do Curso de Educação 

Física da FVA: Profª. Joni Luiz Trichês dos Santos 

Direção de 

Ensino - FVA 

Deve assinar a Diretora de Ensino da FVA: 

Pricila Cardoso Borba 

Responsável 

pela IES, FVA 

Deve assinar a Gestora Executiva da FVA: 

Pricila Cardoso Borba 

 



ATENÇÃO: As assinaturas referentes aos Agentes da Instituição de Ensino – FVA – 

(Supervisor da IES, Coordenador do Curso...) deverão ser solicitadas somente após todas as 

outras assinaturas terem sido providenciadas. 

 

OBSERVAÇÃO: Caso existam erros no preenchimento ou, ainda, a falta de algum dos 

documentos acima expostos, os mesmos serão devolvidos para correção e ficarão à disposição 

para retirada, junto ao Supervisor de Estágio, por parte do (a) acadêmico (a). Após suas 

correções, deverão ser novamente entregues, seguindo os mesmos procedimentos. 



 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO À CONCEDENTE 

Via: 1(   )Estagiário; 2(   )FVA. 

ESTE DOCUMENTO É ENTREGUE IMPRESSO AO ACADÊMICO NO INÍCIO DO 

SEMESTRE, E OUTRAS CÓPIAS DEVEM SER SOLICITADAS AO SUPERVISOR DE 

ESTÁGIO DA FVA, NÃO SENDO ACEITO XEROX DESTE DOCUMENTO! 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Apresentamos o (a) acadêmico (a) ___________________________ que está 

matriculado (a) na ____ fase do Curso de ______________________ em Educação Física, da 

Faculdade do Vale do Araranguá, CNPJ nº 07.244.722/0001-30, e que está apto (a) para 

realização de Estágio Supervisionado em ________________________________________. 

Agradecemos o apoio e a colaboração no processo de aprendizagem de nossos 

discentes e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo telefone (48) 

3527-0130 ou pelo e-mail edu.fisica@fva.com.br ou estagio.ef@fva.com.br 

 

Araranguá, ____ de _____________ de 2018. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

___________________________________________________ 

Coordenação dos Cursos de Graduação em Educação Física 

 

 

____________________________________________________ 

Direção de Ensino da Faculdade do Vale do Araranguá  

 



 

TERMO DE ACEITE 

Via: 1(   )Estagiário; 2(   )FVA. 

ESTE DOCUMENTO É ENTREGUE IMPRESSO AO ACADÊMICO NO INÍCIO DO 

SEMESTRE, E OUTRAS CÓPIAS DEVEM SER SOLICITADAS AO SUPERVISOR DE 

ESTÁGIO DA FVA, NÃO SENDO ACEITA A XEROX DESTE DOCUMENTO! 

Autorizamos o (a) acadêmico (a) __________________________, da Faculdade 

do Vale do Araranguá, a realizar suas atividades do Estágio Curricular Supervisionado em 

___________________________________ na nossa Instituição/Empresa.  

 

Nome do responsável legal pela instituição concedente: 

___________________________________________________________________________ 

Nome (fantasia) da empresa e/ou Instituição: 

___________________________________________________________________________ 

Razão Social: ________________________________________________________________ 

CNPJ:  _____________________________________________________________________ 

Endereço:  __________________________________________________________________ 

Bairro: ________________________________  Cidade : _____________________________ 

Telefone: ______________________________ Email: _______________________________ 

 

Nome e registro profissional do supervisor de estágio pela instituição concedente: 

___________________________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________ Email: _______________________________ 

Confirmo com a assinatura abaixo que recebi a folha de orientações para o Supervisor de 

Estágio Obrigatório, com as orientações para avaliação do acadêmico. 

 

Araranguá, _______ de _____________ de 2018. 

 

 

 

____________________________________ 

Responsável pela Instituição 

 

 

_________________________________ 

Supervisor da Concedente 



 

ORIENTAÇÕES PARA O SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER IMPRESSO E ENTRGUE AO SUPERVISOR DE 

ESTÁGIO DA CONCEDENTE NO ATO DA ASSINATURA DO TERMO DE ACEITE. 

 

A FVA - Faculdade do Vale do Araranguá - tem a honra de contar com sua 

colaboração para atuar como Supervisor de Estágio Curricular dos Cursos de Educação Física 

da FVA. 

O objetivo do Estágio será o de propiciar aos estagiários da Faculdade do Vale do 

Araranguá condições de treinamento prático, aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de 

relacionamento humano. 

Entende-se como Estágio as atividades que visam o aprendizado de competências 

próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do acadêmico para a vida cidadã e para o trabalho. O Estágio ora contratado 

possui expressa previsão no Projeto Político Pedagógico do Curso frequentado pelo 

acadêmico, não gerando vínculo empregatício na forma da lei. 

O horário de Estágio a ser cumprido pelo estagiário será determinado pela 

Concedente de acordo com suas conveniências, não devendo prejudicar a presença do 

estagiário nas aulas e provas do Curso no qual está matriculado. A carga horária de Estágio 

será no máximo de 6 (seis) horas diárias totalizando 30 (trinta) horas semanais. A assinatura 

do Termo de Compromisso ficará sujeita ao confronto do horário de aulas do estagiário com o 

horário de Estágio. 

A Faculdade do Vale do Araranguá se comprometerá a informar à Concedente 

caso o acadêmico, no decorrer do Estágio, abandone o Curso, fato que acarretará 

automaticamente a rescisão do Termo de Compromisso. 

O estagiário se obriga a cumprir fielmente a programação de Estágio, 

comunicando à Concedente em tempo hábil, a eventual possibilidade de fazê-lo. Compete ao 

estagiário a realização das atividades previstas no plano de atividades com zelo e dedicação, 

reportando-se ao supervisor sempre que tiver dúvidas ou entender que precisa de auxílio para 

sua execução. Respeitar e zelar pelos instrumentos e equipamentos, e guardar sigilo das 

informações a que tiver acesso em razão do Estágio. Comunicar previamente quando precisar 

faltar, chegar atrasado ou ausentar-se antes do encerramento de sua jornada. Manter a ética e a 

boa conduta em todas as atividades. 

O supervisor indicado deverá pertencer ao quadro de pessoal da Unidade 

Concedente e ter formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida 

no Curso frequentado pelo estagiário. 

 

 



 

AVALIAÇÃO PELO SUPERVISOR DE ESTÁGIO  

 

A avaliação do estágio é muito importante para acompanhamento das atividades 

do estagiário.  As respostas/informações que o Supervisor fornecer serão analisadas 

exclusivamente pelos professores da disciplina de estágio da Faculdade do Vale do 

Araranguá. Os estagiários não terão acesso às respostas apresentadas pelo supervisor.  

Os principais pontos que o supervisor avaliará no estágio: 

- Assiduidade (estar presente, não faltar nas datas estabelecidas para o estágio); 

- Pontualidade e cumprimento dos horários estabelecidos; 

- Responsabilidade e comprometimento com as atividades desenvolvidas durante o estágio; 

- Utilização da identificação da Instituição de Ensino (Crachá e camiseta); 

- Conhecimento teórico sobre o campo/modalidade que realizou o estágio; 

- Capacidade de relacionar/aplicar a Teoria e Prática; 

- Sociabilidade com as pessoas envolvidas no campo de estágio e Relacionamento 

profissional com os colegas de trabalho; 

- Postura ética e Comportamento adequado durante o período de estágio; 

- Capacidade de sugerir, inovar e aprimorar os serviços prestados no local de estágio. 

Ao supervisor será encaminhado via email o formulário para avaliação do 

estagiário, após termino da realização do estágio de observação e de prática. Neste é 

solicitado que seja atribuída uma nota (de 0,0 a 10,00) para o estágio realizado pelo 

acadêmico. Esta nota irá compor a nota da Avaliação Integradora (Final) da disciplina, 

juntamente com as demais notas parciais e do relatório final. 

A FVA - Faculdade do Vale do Araranguá se coloca a disposição para qualquer 

esclarecimento, via telefone (3527-0130) ou por email (estagio.ef@fva.com.br). 

 

 

 

_____________________________ 

GUSTAVO DE OLIVEIRA 

Supervisor de Estágio da IES-FVA  



    FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

Escreva o seu nome completo e o cargo que ocupa na empresa que o estágio foi 

realizado: 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________________ 

Escreva o nome do estagiário que você está avaliando. 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 

Avalie de maneira geral a atuação do estagiário no campo de estágio, considerando para 

os aspectos abaixo as seguintes opções de nota: 

0 = Muito Fraco   2 = Fraco    4 = Regular 

6 = Bom    8 = Muito Bom   10 =Ótimo 

NOTA ASPECTOS 

 Assiduidade (estar presente, não faltar nas datas estabelecidas para o estágio). 

 Pontualidade e cumprimento dos horários estabelecidos. 

 Responsabilidade e comprometimento com as atividades desenvolvidas no estágio. 

 Utilização da identificação da Instituição de Ensino (Crachá e camiseta). 

 Conhecimento teórico sobre o campo/modalidade que realizou o estágio. 

 Capacidade de relacionar/aplicar a Teoria e Prática. 

 Postura ética e Comportamento adequado durante o período de estágio. 

 Capacidade de sugerir, inovar e aprimorar os serviços prestados no local de estágio. 

 
Sociabilidade com as pessoas envolvidas no campo de estágio e Relacionamento 

profissional com os colegas de trabalho. 

 

Atribua uma nota (de 0,0 a 10,00) para o estágio realizado pelo acadêmico (esta não será 

a nota final do estagiário, mas será considerada na avaliação geral do estágio). NOTA: 

_______ 

- Se achar necessário, utilize este espaço para fazer comentário(s) sobre um ou mais itens 

avaliados na questão anterior, ou outras questões possam contribuir para a avaliação do 

estágio. 

 

Considere todos os aspectos envolvidos antes, durante e com a conclusão do estágio que 

você foi supervisor e atribua uma avaliação (de 0,0 a 10,00) à formação profissional 

oferecida pela Faculdade do Vale do Araranguá. NOTA: _______ 

Por favor, deixe-nos saber em que aspectos o estágio poderia ter sido melhor, ou em aspectos 

podemos melhorar em uma próxima oportunidade de estágio em sua instituição, relatando por 

email ou pelo WhatsApp suas considerações. 

Agradecemos sua participação! 

Att, 

Supervisores de Estágio do Curso de Educação Física. 



 

ACORDO DE COOPERAÇÃO DE ESTÁGIO  

Via: 1(   )Concedente; 2(   )FVA. 

 

INSTIUIÇÃO DE ENSINO 

FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ, estabelecida à Avenida Getúlio Vargas, n° 

415, CEP 88900-037, Bairro Centro, cidade de Araranguá, Estado de Santa Catarina, 

regularmente inscrito no CNPJ nº 07.244.722/0001-30, neste ato representada pela Gestora 

Executiva Srª, Pricila Cardoso Borba, a seguir denominada INSTITUIÇÃO DE ENSINO,  

 

CONCEDENTE 

Completar com nome da empresa concedente, estabelecido(a) à completar com endereço da 

concedente, regularmente inscrito(a) no CNPJ nº completar com nº CNPJ da empresa 

concedente, nesse  ato representado(a) por nome do representante legal, a seguir denominada 

CONCEDENTE. 

 

Pelo presente instrumento as partes acima descritas – INSTITUIÇÃO DE ENSINO e 

CONCEDENTE – têm entre si ajustado este Acordo de Cooperação para a realização dos 

Estágios Curriculares Supervisionados constantes nas matrizes curriculares dos Cursos de 

Educação Física da Faculdade do Vale do Araranguá. 

 

Cláusula 1ª - A Concedente, periodicamente e, de acordo com suas disponibilidades e campos 

de Estágio, poderá colocar à disposição da Faculdade do Vale do Araranguá vagas para a 

colocação de seus acadêmicos no mercado de trabalho. 
 

Cláusula 2ª - O objetivo do Estágio será o de propiciar aos estagiários da Faculdade do Vale 

do Araranguá condições de treinamento prático, aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e 

de relacionamento humano. 
 

Cláusula 3ª - As condições de realização de Estágios serão estabelecidas para cada estagiário 

(a) no Termo de Compromisso. 
 

Cláusula 4ª – O (a) acadêmico (a) assinará, em conjunto com a Concedente e com 

interveniência da Faculdade do Vale do Araranguá, um Termo de Compromisso de Estágio, 

sem vínculo empregatício, podendo ser renovável por meio de Termo Aditivo. 
 

Cláusula 5ª - A Concedente poderá conceder Bolsa, se assim desejar, no valor e nas condições 

expressas no Termo de Compromisso, não sendo obrigatório por se tratar de Estágio 

Curricular Obrigatório. 
 

Cláusula 6ª - A Faculdade do Vale do Araranguá transfere a responsabilidade de providenciar 

Seguro de Acidentes Pessoais previsto em Lei, com acordo entre as partes. 
 



Cláusula 7ª - O horário de Estágio a ser cumprido pelo (a) estagiário (a) será determinado pela 

Concedente de acordo com suas conveniências, não devendo prejudicar a presença do (a) 

estagiário (a) nas aulas e provas do Curso no qual está matriculado. 
 

Cláusula 8ª - A carga horária de Estágio será no máximo de 6 (seis) horas diárias totalizando 

30 (trinta) horas semanais. A assinatura do Termo de Compromisso ficará sujeita ao confronto 

do horário de aulas do (a) estagiário (a) com o horário de Estágio. 
 

Cláusula 9ª - A duração do Estágio não poderá ser superior a 2 (dois) anos. 
 

Cláusula 10ª - É assegurada ao estagiário, quando o Estágio tenha duração igual ou superior a 

1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado. Preferencialmente durante as 

férias escolares, conforme artigo 13º da lei 11.788/2008. 
 

Cláusula 11ª - O acompanhamento do Estágio será feito por meio de Avaliação de 

Desempenho, realizada pela empresa, bem como relatórios de atividades elaboradas pelo (a) 

acadêmico (a), que deverão ser encaminhados à Faculdade do Vale do Araranguá, a fim de 

possibilitar o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do (a) estagiário (a). 
 

Cláusula 12ª - A Faculdade do Vale do Araranguá se comprometerá a informar à 

CONCEDENTE caso o (a) acadêmico (a), no decorrer do Estágio, abandone o Curso, fato que 

acarretará automaticamente a rescisão do Termo de Compromisso com o (a) acadêmico (a). 
 

Cláusula 13ª - Ao firmar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, as partes declaram 

aceitar, sem restrições, as condições ora estabelecidas, responsabilizando-se pelo 

cumprimento das obrigações nele assumidas. 
 

Cláusula 14ª - O presente ACORDO vigorará por prazo de 6 (seis) meses, iniciado na data de 

sua assinatura, podendo ser rescindido sem quaisquer ônus, a qualquer tempo, mediante 

denúncia expressa por iniciativa de qualquer das partes. E por estarem assim certos e 

ajustados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas abaixo. 
 

 

Araranguá, XX de XXXXXX de 2018. 

 

 

 

_______________________________ 

CONCEDENTE 

(Digitar aqui o nome do responsável legal pela instituição 

Concedente). 

 CARIMBAR COM CNPJ DA CONCEDENTE 

 

 

_____________________________ 

TESTEMUNHA 

Digitar nome de uma testemunha 

Digitar nº do RG ou CPF 

 

 

 

_______________________________ 

Pricila Cardoso Borba 

            Gestora Executiva – FVA 

 

 

 

_____________________________ 

TESTEMUNHA  

Digitar nome de uma testemunha 

Digitar nº do RG ou CPF 



 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

Via: 1(   )Estagiário; 2(   )Concedente; 3(   )FVA. 

 

Nos termos da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, celebrado entre as partes 

abaixo qualificadas: 

UNIDADE CONCEDENTE 

Nome (nome fantasia): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Razão Social: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bairro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Cidade: xxxxxxxxxxxxxxxxx Estado: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefone: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Representada por: (nome responsável legal, proprietário, presidente, diretor...) 

Cargo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Supervisor (a) de Estágio 

na Concedente: 

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nº de Registro CREF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefone: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ESTAGIÁRIO (A) 

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nº de matrícula: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Curso: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fase: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bairro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CEP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Cidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Estado: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefone: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 



 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Nome: FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ – FVA 

CNPJ: 07.244.722/0001-30 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 415, Centro, Araranguá, SC. CEP: 88900-037 

Contato: Fone: (48) 3527-0130 E-mail: ce@fva.com.br 

Representada por: Pricila Cardoso de Borba Cargo: Gestora Executiva 

Coordenador do Curso de Educação Física: Joni Luiz Trichês dos Santos 

Professores Orientadores e Supervisores de Estágio: 

Gustavo de Oliveira  

 

 

SOBRE O ESTÁGIO 

Estágio Curricular Supervisionado em Nome do Estágio conforme Plano de Ensino 

Local de realização do Estágio: Nome da Concedente 

Vigência do Estágio 

Período de realização total do Estágio: 

XX / XX / XXXX à XX / XX / XXXX 

Estágio Observação: 

XX / XX / XXXX à XX / XX / XXXX 

Estágio Prático: 

XX / XX / XXXX à XX / XX / XXXX 

Carga Horária Semanal: XX horas 

Carga Horária Total: XX horas 

Professor Supervisor de Estágio da IES: Gustavo de Oliveira 

Registro no CREF: 013405-G/SC              Email: estagio.ef@fva.com.br 

Seguradora: XXXXXXXXXX Número da Apólice: XXXXXXXXXXXX 

Início da Apólice do Seguro: XX / XX / XXXX 

Término da Apólice do Seguro: XX / XX / XXXX 

Estágio Obrigatório (  X  )                                      Estágio Extracurricular (   ) 

Obs. 

 

 

 



I - OBJETO 

O objeto do presente Termo de Compromisso é regular as condições de realização de 

Estágio para o (a) acadêmico (a) acima identificado (a), nas dependências da UNIDADE 

CONCEDENTE.  

Parágrafo Primeiro – Entende-se como Estágio as atividades que visam o aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do (a) acadêmico (a) para a vida cidadã e para o trabalho.  

Parágrafo Segundo – O Estágio terá a duração e carga horária estabelecidas no preâmbulo do 

presente contrato, podendo ser renovado, desde que o período total contratado não ultrapasse o 

tempo máximo de integralização do Curso.  

Parágrafo Terceiro – O Estágio ora contratado possui expressa previsão no Projeto Político 

Pedagógico do Curso frequentado pelo (a) acadêmico (a).  

Parágrafo Quarto – O Estágio não gera vínculo empregatício na forma da lei. 

Parágrafo Quinto – Os Cursos da Faculdade do Vale do Araranguá abrangem as seguintes 

modalidades de Estágio: 

a) Estágio Obrigatório – Visando o aprendizado de competência própria da atividade profissional e 

a contextualização curricular. 

b) Estágio Não Obrigatório – Recomendado pelo Curso visando o aprimoramento das competências 

e habilidades necessárias para a formação profissional. 

 

II - JORNADA 

A jornada a ser cumprida é especificada no preâmbulo do presente contrato, sendo que o 

(a) acadêmico (a) estagiário (a) se compromete a cumpri-la, devendo comunicar previamente seu 

(sua) supervisor (a) em caso de impossibilidade.  

Parágrafo Primeiro - A jornada acordada é compatível com o horário acadêmico e não poderá 

ultrapassar o limite de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, não podendo ser alterada, 

salvo novo ajuste formal com a anuência da Instituição de Ensino.  

Parágrafo Segundo - O Estágio pode a qualquer tempo, ser dado por findo, por ambas as partes, 

mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, sem que nenhuma das 

partes assista o direito à indenização. 

Parágrafo Terceiro - O horário que pretende realizar do Estágio será: 

Dia da Semana Início Término 

Segunda-Feira XX:XX XX:XX 

Terça-Feira XX:XX XX:XX 

Quarta-Feira XX:XX XX:XX 

Quinta-Feira XX:XX XX:XX 

Sexta-Feira XX:XX XX:XX 

Sábado XX:XX XX:XX 

 

III - ATIVIDADES 

 As atividades que serão realizadas pelo (a) acadêmico (a) deverão ser observadas as 

seguintes condições: 

a) As atividades a serem desenvolvidas deverão ser compatíveis com a estrutura 

curricular e o Projeto Político Pedagógico do Curso em que está matriculado; 

b) As atividades principais poderão ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituídas 

somente com prévia e expressa anuência do (a) Estagiário (a) e da Instituição de Ensino, devendo 

ser realizadas sempre dentro do contexto básico da profissão e do Projeto Político Pedagógico do 

Curso;  



c) O (A) estagiário (a) se obriga a cumprir fielmente a programação de Estágio, 

comunicando à Concedente em tempo hábil, a eventual possibilidade de fazê-lo. 

 

IV - BOLSA 

Em se tratando de Estágio Não Obrigatório a UNIDADE CONCEDENTE efetuará o 

pagamento mensal de bolsa ao (a) acadêmico (a) no valor indicado. 

Parágrafo Primeiro - O pagamento da bolsa se dará de forma proporcional aos dias trabalhados, 

quando do início ou encerramento do presente contrato. 

Parágrafo Segundo - O pagamento da bolsa somente poderá ser dispensado em caso de Estágio 

Curricular Obrigatório, assim entendido aquele que está definido no Projeto Político Pedagógico do 

Curso, cuja carga horária é requisito para integralização do Curso. 

 

V - DO RECESSO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

A cada período de 12 (doze) meses, o (a) acadêmico (a) terá direito a 30 (trinta) dias de 

recesso remunerado, que deverá ser gozado, preferencialmente, durante as férias acadêmicas. 

Parágrafo Primeiro - Em caso de encerramento do presente contrato sem que tenha se completado 

o período aquisitivo de 12 (doze) meses, o (a) acadêmico (a) terá direito ao recesso proporcional, 

que poderá ser gozado durante o prazo da notificação de rescisão. 

Parágrafo Segundo - Em caso de impossibilidade de concessão do recesso antes do encerramento 

da vigência do presente contrato, o recesso será indenizado. 

Parágrafo Terceiro – A concessão de recesso somente poderá ser dispensado em caso de Estágio 

Curricular Obrigatório, assim entendido aquele que está definido no Projeto Político Pedagógico do 

Curso, cuja carga horária é requisito para integralização do Curso. 

 

VI - OBRIGAÇÕES DO (A) ESTAGIÁRIO (A) 

Compete ao estagiário (a): 

a) Realizar as atividades previstas no plano de atividades com zelo e dedicação, reportando-se ao 

supervisor (a) sempre que tiver dúvidas ou entender que precisa de auxílio para sua execução; 

b) Cumprir a programação estabelecida pelas partes; 

c) Elaborar e entregar os relatórios; 

d) Observar as normas internas da Concedente e guardar sigilo das informações a que tiver acesso 

em razão do Estágio; 

e) Zelar pelos instrumentos, equipamentos, materiais e instalações da UNIDADE CONCEDENTE; 

f) Ressarcir eventuais prejuízos causados em razão de ato praticado em desacordo com as 

orientações da UNIDADE CONCEDENTE ou da Instituição de Ensino; 

g) Comunicar a Instituição de Ensino em caso de alteração de jornada, calendário, atividades ou 

problemas na sua execução; 

h) Comunicar previamente quando precisar faltar, chegar atrasado ou ausentar-se antes do 

encerramento de sua jornada; 

i) Manter a ética e a boa conduta em todas as atividades; 

j) Comunicar imediatamente a UNIDADE CONCEDENTE em caso de alteração na sua situação 

acadêmica, como abandono, trancamento, cancelamento ou frequência irregular; 

k) O (A) estagiário (a) se obriga a cumprir as Normas Internas da Concedente, principalmente as 

relacionadas com o Estágio e se compromete a não divulgar ou transmitir, durante ou depois do 

período do Estágio, a quem quer que seja, qualquer informação confidencial ou material que se 

relacione com os negócios da Concedente; 

l) Manter seus dados cadastrais e acadêmicos junto à Faculdade do Vale do Araranguá, atualizados; 

m) Informar em tempo hábil à Concedente os períodos de Avaliação na Instituição de Ensino, para 

fins da redução de jornada de Estágio; 

n) Fica expresso e claro que se o (a) estagiário (a) perder, por qualquer motivo, a condição de 

acadêmico (a) ou se transferir de Curso, o presente Termo de Compromisso e correspondente 



Estágio estarão automaticamente rescindidos, cabendo a Faculdade do Vale do Araranguá efetuar as 

devidas comunicações à Concedente, por escrito; 

o) O estagiário se obriga a elaborar Relatórios de Atividades sobre o Estágio realizado; 

p) Nos termos do Artigo 3º da Lei 11.788/2008, o (a) estagiário (a) não terá para quaisquer efeitos, 

vínculo empregatício de qualquer natureza com a Concedente; 

q) Faz-se necessário para desenvolvimento das atividades de Estágio um Seguro de Vida por parte 

do (a) estagiário (a). 

 

VII - OBRIGAÇÕES DA UNIDADE CONCEDENTE 

Compete à Unidade Concedente:  

a) Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao (a) acadêmico (a) a boa execução 

das atividades previstas no presente contrato, disponibilizando local, materiais e equipamentos 

adequados; 

b) Apresentar o local de trabalho, equipe, normas de funcionamento, objetivos, políticas e filosofia 

internas, visando a integração do (a) estagiário (a); 

c) Controlar a frequência do (a) estagiário (a); 

d) Efetuar o pagamento da bolsa (caso o Estágio seja remunerado); 

e) Informar a Instituição de Ensino em caso de interrupção ou de problemas na realização do 

Estágio, bem como nos casos em que o (a) acadêmico (a) por motivos de natureza técnico, 

administrativa ou disciplinar, não for considerado apto a continuar as atividades de Estágio; 

f) Avaliar o desempenho do (a) estagiário (a) e/ou preencher a Ficha de Avaliação sempre que 

solicitado pela Instituição de Ensino, obedecendo a periodicidade fixada neste contrato, que em 

nenhuma hipótese poderá ultrapassar o limite de 6 (seis) meses; 

g) No caso de Estágio Não Obrigatório, efetuar a contratação de seguro contra acidentes pessoais 

em favor do (a) estagiário (a), cuja apólice seja compatível com valores de mercado; 

h) Indicar um supervisor responsável, que deverá acompanhar as atividades do (a) acadêmico (a); 

i) Manter a disposição da fiscalização os documentos que comprovam a realização do Estágio; 

j) Permitir à Instituição de Ensino o acesso as instalações onde o Estágio é realizado, sempre que 

solicitado; 

k) Ao final do Estágio, emitir Certificado de sua realização; 

l) Proporcionar a IES, sempre que solicitado, subsídios que possibilitem o acompanhamento e a 

Avaliação do Estágio. 

Parágrafo Primeiro: O supervisor indicado deverá pertencer ao quadro de pessoal da Unidade 

Concedente e ter formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no 

Curso frequentado pelo (a) estagiário (a). 

 

VIII - OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Compete a Instituição de Ensino:  

a) Fornecer a documentação que viabilize a contratação do Estágio; 

b) Avaliar as instalações da parte concedente e a adequação das atividades à formação cultural e 

profissional do (a) acadêmico (a); 

c) Indicar professor (a) supervisor (a), da área desenvolvida no Estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do (a) estagiário (a); 

d) Exigir do (a) acadêmico (a) a apresentação dos relatórios e/ou fichas de avaliação, na 

periodicidade estabelecida no presente contrato, que não poderá ser superior a 6 (seis) meses; 

e) Em caso de descumprimento das condições ora acordadas, orientar o (a) acadêmico (a) e a 

UNIDADE CONCEDENTE visando a adequação do Estágio, ou, quando necessário, recomendar 

ao acadêmico o encerramento do presente contrato; 

f) Elaborar as normas complementares e instrumentos de avaliação dos Estágios; 

g) Comunicar o calendário acadêmico à UNIDADE CONCEDENTE no início de cada período 

letivo; 

h) Receber, avaliar e arquivar os relatórios ou fichas de avaliação; 



i) Certificar-se sobre a contratação do Seguro de Vida contra acidentes pessoais pelos (as) 

estagiários (as). 

 

IX – FORMAS DE RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações: 

a) Por iniciativa das partes, a qualquer tempo, desde que a parte que tenha intenção de rescindir o 

Contrato avise a outra com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência; 

b) Em caso de alteração da situação acadêmica do (a) acadêmico (a), como cancelamento, 

trancamento, transferência de matrícula, abandono ou conclusão do Curso; 

c) Por qualquer das partes, inclusive a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, em caso de descumprimento 

das cláusulas acordadas; 

d) Em caso de rescisão do Termo de Convênio/Acordo de Cooperação de Estágio firmado entre a 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO e a UNIDADE CONCEDENTE; 

e) Em razão de comportamento inadequado do (a) acadêmico (a) ou supervisor (a) designado. 

Parágrafo Único: Em caso de abandono, a comunicação da INSTITUIÇÃO DE ENSINO à 

UNIDADE CONCEDENTE será feita somente após a identificação de tal situação acadêmica pelo 

sistema, ou quando isto não for possível, ao término do período letivo. 

 

X - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Araranguá, Estado de Santa Catarina, para dirimir 

questões oriundas do presente convênio. E, por assim estarem de pleno acordo, lavrou-se o presente 

instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinam as partes o presente Termo de 

Compromisso na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

 

Araranguá, XX de XXXXX de 2018. 

 

____________________________________ 

DIGITAR NOME DO RESPONSÁVEL PELA 

CONCEDENTE 

Responsável pela Concedente 

CARIMBAR COM CNPJ DA CONCEDENTE 

 

_________________________________ 

PRICILA CARDOSO BORBA 

Gestora Executiva – FVA 

 

 

____________________________________ 

DIGITAR NOME DO SUPERVISOR DA 

CONCEDENTE 

Supervisor de estágio da Concedente 

 

 

_________________________________ 

GUSTAVO DE OLIVEIRA 

Supervisor de Estágio (IES)- FVA 

 

 

____________________________________ 

DIGITAR NOME DO ESTAGIÁRIO 

Estagiário (a) 

 

 

_________________________________ 

JONI LUIZ TRICHÊS DOS SANTOS 

Coordenador do Curso - FVA 

 



 

ORIENTAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

✓ O Plano de Atividades é um documento que expõem o planejamento das atividades que o 

estagiário pretende realizar durante a parte prática do estágio. 

✓ É uma Avaliação Parcial do estagiário na disciplina. 

✓ Este documento deve ser construído durante o período de observação e ANTES do início 

do período prático do estágio.  

✓ Sua construção deve ser considerada e assinada inicialmente pelo Supervisor de estágio 

da concedente, e posteriormente, entregue ao Supervisor de estágio da IES para 

conferência e assinatura. 

 

 

Somente a partir da entrega do plano pelo estagiário 

o mesmo estará apto ao início do estágio prático. 

 

 

No campo: ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS (PLANEJAMENTO DIÁRIO), o 

estagiário deve completar na tabela os dias, horários e a descrição de atividades planejadas 

para cada dia. 

O planejamento deve ser construído com base na observação realizada (estágio de 

observação), na literatura sobre o tema/modalidade utilizada na construção do Referencial 

Teórico, considerando o alcance aos objetivos estabelecidos e o público-alvo. 

 



 

PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Via: 1(   )Estagiário; 2(   )Concedente; 3(   )FVA. 

 

Nome do (a) Estagiário (a) Nome 

Curso Educação Física Bacharelado ou Licenciatura 

Estágio Estágio Supervisionado nome da disciplina 

Local de realização do Estágio Nome da Instituição Concedente 

Supervisor (a) da concedente e 

registro profissional (CREF) 

Nome do profissional responsável pela Supervisão no 

local de estágio e nº de registro do CREF 

Período de Estágio Dia de início e término do estágio 

Carga Horária Total (Estágio de observação + prático) XX horas 

 

1 CRONOGRAMA DESENVOLVIDO NO PERÍODO DE OBSERVAÇÃO: 

DIA DATA HORÁRIO DE INICIO E TÉRMINO CARGA HORÁRIA 

1 XX / XX XX:XX as XX:XX XX horas 

2 XX / XX XX:XX as XX:XX XX horas 

3 XX / XX XX:XX as XX:XX XX horas 

4 XX / XX XX:XX as XX:XX XX horas 

5 XX / XX XX:XX as XX:XX XX horas 

CARGA HORÁRIA TOTAL XX horas 

 

1.1 ANÁLISE DE CONJUNTURA 

Orientações sobre quais os olhares durante a observações: 

- Sobre o espaço físico 

Equipamentos e materiais (qualidade, quantidade, disponibilidade, ... ),  

Limpeza das instalações e equipamentos, iluminação, acessibilidade.... 

- Sobre as atividades desenvolvidas no campo de estágio 

Qual o tipo de exercício ou atividade física, quantidade de atividades e cronograma ou 

horários das atividades, treinos e afins; 

Quais as divisões por idade ou categorias do grupo; 

Quais os objetivos das pessoas que participam; 

Materiais disponíveis para a modalidade e como são utilizados, ações desenvolvidas que 

chamaram a atenção durante a observação... 



- Observação Profissional 

Como o profissional encaminha suas atividades no tempo, como utilizado o espaço físico para 

desenvolver as ações? Conduta, Postura.... 

Quais os conteúdos trabalhados... e de que forma apresenta as atividades aos participantes... 

Quais materiais sãoo utilizados e como incentiva a participação e realização das ações... 

 

(Acima são apresentados alguns pontos de orientação; Podem (e devem) descrever outros 

pontos de vista e situações vivenciadas durante a observação). 

 

 

2 CRONOGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO DO PERÍODO DE PRÁTICA: 

DIA DATA HORÁRIO DE INICIO E TÉRMINO 
CARGA 

HORÁRIA 

1 XX / XX XX:XX as XX:XX XX horas 

2 XX / XX XX:XX as XX:XX XX horas 

3 XX / XX XX:XX as XX:XX XX horas 

4 XX / XX XX:XX as XX:XX XX horas 

5 XX / XX XX:XX as XX:XX XX horas 

CARGA HORÁRIA TOTAL XX horas 

 

2.1 PLANO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO 

PÚBLICO-ALVO: 

- DELIMINAR O PÚBLICO COM QUEM ATUARÁ 

 

OBJETIVO GERAL: 

- UM OBJETIVO 

- SEMPRE DEVE COMEÇAR COM VERBO NO INFINITIVO 

- DEVE APRESENTAR UMA RELAÇÃO ENTRE O QUE ESPERA PARA O 

CLIENTE / ALUNO E QUAL O SEU OBJETIVO NA REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO PLANO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- NÃO TEM NÚMERO MÁXIMO, SENDO MAIS COMUM TER DE 3 A 5 

OBJETIVOS 

- SUBDIVIDIR O OBJETIVO GERAL, SENDO MAIS ESPECÍFICO E 

IDENTIFICANDO OS PONTOS QUE COMPÕE O TODO 

 

 



2.2 PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

DIA 1 - OBJETIVO/CONTEÚDO: XXXXXXXXXXXXX 

ATIVIDADES: 

 

- ATIVIDADE X .... 

 

- ATIVIDADE Y .... 

 

- ATIVIDADE Z ... 

 

DIA 2 - OBJETIVO/CONTEÚDO: XXXXXXXXXXXX 

ATIVIDADES: 

 

- ATIVIDADE X .... 

 

- ATIVIDADE Y .... 

 

- ATIVIDADE Z ... 

 

DIA 3 - OBJETIVO/CONTEÚDO: XXXXXXXXXXXXX 

ATIVIDADES: 

 

- ATIVIDADE X .... 

 

- ATIVIDADE Y .... 

 

- ATIVIDADE Z ... 

  

DIA 4 - OBJETIVO/CONTEÚDO: XXXXXXXXXXXXX 

ATIVIDADES: 

 

- ATIVIDADE X .... 

 

- ATIVIDADE Y .... 



 

- ATIVIDADE Z ... 

  

DIA 5 - OBJETIVO/CONTEÚDO: XXXXXXXXXXXXX 

ATIVIDADES: 

 

- ATIVIDADE X .... 

 

- ATIVIDADE Y .... 

 

- ATIVIDADE Z ... 

  

DIA 6 - OBJETIVO/CONTEÚDO: XXXXXXXXXXXXX 

ATIVIDADES: 

 

- ATIVIDADE X .... 

 

- ATIVIDADE Y .... 

 

- ATIVIDADE Z ... 

 

(inserir mais linhas de acordo com a necessidade) 

 

METODOLOGIA/ETAPAS 

APRESENTAR ALGUMAS INFORMAÇÕES COMO: 

- Justificativa da escolha do local de realização do estágio e expectativa com a atuação neste 

espaço; 

- Influência do período de observação no planejamento das atividades; 

- Como pretende atuar: forma de abordagem, organização das ações com o público alvo, 

dificuldades que podem surgir; 

- Qual a expectativa com a realização deste plano; 

- Meios e métodos de organização e realização das ações do planejamento. 

 

 



REFERÊNCIAS 

APRESENTAR AS LITERATURAS UTILIZADAS PARA DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE ATIVIDADES 

 

 

O plano de atividades, ora proposto pelo estagiário, é um planejamento, que pode, 

ou não, ser aplicado (no todo ou em parte) durante a parte prática do estágio. Não obstante, 

declaramos que estamos cientes das obrigações constantes do Termo de Compromisso, das 

normas do Estágio, e das atividades propostas pelo estagiário neste plano e nos 

comprometemos a orientar/supervisionar sua atuação no campo de estágio, da forma mais 

adequada possível. 

 

Araranguá, XX de XXXXXXXXX de 2018. 

 

 

 

_____________________________________ 

DIGITAR NOME DO SUPERVISOR DA 

CONCEDENTE 

Supervisor de estágio da Concedente 

 

 

____________________________________ 

GUSTAVO DE OLIVEIRA 

Supervisor de Estágio da IES- FVA 

 

 

______________________________________ 

DIGITAR NOME DO ESTAGIÁRIO 

Estagiário (a) 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTO DE FREQUÊNCIA 

Via: 1( x  ) FVA 

 

*Documento deve ser entregue compondo os documentos finais, juntamente com a primeira 

versão do relatório. 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

(NOME DA DISCIPLINA) 

 

Nome do (a) Estagiário (a) NOME COMPLETO 

Matrícula N°: XXXX 

Local de realização do Estágio Nome da Instituição Concedente 

Supervisor (a) da concedente e 

registro profissional (CREF) 

Nome do profissional responsável pela Supervisão no 

local de estágio e nº de registro do CREF 

Supervisor de Estágio na IES Gustavo de Oliveira 

Período de Estágio (Dia de início e término do estágio) 

 

ORIENTAÇÃO: A tabela acima deve ser preenchida e este documento 

deve ser impresso, preenchendo os campos abaixo a caneta durante o 

estágio. Apague este recado antes de imprimir! 
PERÍODO DE OBSERVAÇÃO 

Data 
Hora 

Entrada 

Hora 

Saída 

Rubrica 

Acadêmico (a) 

Supervisor (a) de Estágio na 

concedente 

     

     

     

Número de dias estagiados: Número de presenças: 

Carga Horária Total: Número de faltas: 

Obs. 

 



 

PERÍODO DE PRÁTICA 

Data 
Hora 

Entrada 

Hora 

Saída 

Rubrica 

Acadêmico (a) 

Supervisor (a) de Estágio 

na concedente 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Número de dias estagiados: Número de presenças: 

Carga Horária Total: Número de faltas: 

Obs. 

 

 

 

________________________________ 

GUSTAVO DE OLIVEIRA 

Supervisor de Estágio da IES- FVA 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO CAMPO DE ESTÁGIO 

Via: 1(   )Estagiário; 2(   )FVA. 

*Documento deve ser entregue compondo os documentos finais, juntamente com a primeira 

versão do relatório. 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

(NOME DA DISCIPLINA) 

 

Estagiário (a): NOME COMPLETO (DIGITADO) 

Supervisor (a) na Concedente: NOME COMPLETO (DIGITADO) 

Supervisor na IES: Gustavo de Oliveira 

 

Data 
Horário 

(Entrada e saída) 
Breve Descrição das Atividades 

XX / XX XX:XX as XX:XX Xxxxxx 

XX / XX XX:XX as XX:XX Xxxxxx 

XX / XX XX:XX as XX:XX Xxxxxx 

  (inserir mais linhas de acordo com a necessidade) 

 

Eu (COMPLETAR COM NOME DO SUPERVISOR DA CONCEDENTE), 

na condição de Supervisor de Estágio Curricular Supervisionado na Concedente, afirmo que 

as atividades descritas acima pelo estagiário, foram realizadas sob minha supervisão nas datas 

e horários especificados. 

 

Araranguá, XX de XXXXXXX de 2018. 

 

____________________________________________________ 

DIGITAR NOME DO SUPERVISOR DA CONCEDENTE 

Supervisor de Estágio da Concedente 



 

CARTA DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO 

Via: 1(   )Estagiário; 2(   )FVA. 

*Documento deve ser entregue compondo os documentos finais, juntamente com a primeira 

versão do relatório. 

 

Araranguá, XX de XXXXXX de 2018. 

 

 

À Supervisão de Estágio da Faculdade do Vale do Araranguá 

 

 

Prezados (as) Senhores (as):  

 

Eu, (nome do responsável pela concedente), certifico que o Sr. (a) (nome do 

estagiário), acadêmico (a) regularmente matriculado na Xª fase do Curso de (Licenciatura ou 

Bacharelado) em Educação Física, da Faculdade do Vale do Araranguá, realizou Estágio 

Curricular Supervisionado em (nome da disciplina), em nossa Instituição/Empresa, 

denominada, (nome fantasia da concedente), CNPJ nº XXX.XXX.XXX/XXXX-XX, no 

período de XX / XX / XXXX à XX / XX  / XXXX perfazendo um total de XX horas. 

 

Att. 

 

 

 

________________________________________________ 

DIGITAR NOME DO RESPONSÁVEL DA CONCEDENTE 

Responsável pela Concedente 

NÃO ESQUECER O CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ – RETIRAR ESTE RECADO ANTES DE IMPRIMIR 

 


