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1. INTRODUÇÃO 
 

Para a execução de uma obra musical, é necessário um período de preparação, experimentação, 
chamada e ensaio. Acompanhados pelo regente, músico que tem como finalidade coordenar a execução, 
os instrumentistas fazem os devidos ajustes em seus instrumentos. A cada acorde, eles vão percebendo-
se como grupo. Parceiros pelo objetivo comum, a harmonia é alcançada pelo respeito, pela tolerância e 
por uma escuta sensível. É um comprometimento do grupo que favorece o embelezamento da obra. 
(MENESES, 2003, P.150) 

 
O presente Manual objetiva orientar, auxiliar e esclarecer todos os trâmites que envolvem as 

atividades referentes ao Estágio Supervisionado Obrigatório para os Cursos de Graduação da Universidade 
Paulista - UNIP.  

 
O Estágio Curricular Obrigatório está amparado conforme o estabelecido pela Lei Federal nº 6.494 de 

07.12.1977, modificada parcialmente pela Lei nº. 8.859 de 23.03.1994 que dispõe sobre os estágios de 
estudantes de estabelecimento de ensino superior e ensino profissionalizante do 2º.grau e supletivo, 
regulamentada pelo Decreto Lei nº. 87.497 de 18.08.1982, alterada pelo Decreto nº. 89.467 de 21.03.84 e 
pelo Decreto 2.080 de 26.11.1996. 

 
O Estágio Supervisionado é uma atividade obrigatória para obtenção do grau acadêmico dos Cursos 

de Gradação da UNIP, previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Trata-se de um procedimento teórico 
e prático tomando como base o pensar e o agir nas instituições educativas.  

 
É importante o aluno saber que as atividades desenvolvidas ao longo do estágio são consideradas 

atividades pré-profissionais, executadas em situações reais de trabalho, sendo este um processo 
interdisciplinar avaliativo destinado a articular teoria e prática. Tais atividades serão desenvolvidas pelo 
estudante ao longo do Estágio e deverão ser condizentes com as áreas de conhecimento referentes ao seu 
curso de graduação. 

 
As atividades desenvolvidas na disciplina de estágio supervisionado obrigatório requerem atenção 

às peculiaridades e a natureza de cada curso, expressas nos objetivos apresentados em suas propostas 
pedagógicas e em conformidade com a grade curricular dos mesmos.   

 
A carga horária do estágio curricular obrigatório dos cursos de graduação da UNIP deverá ser 

cumprida dentro do semestre especificado conforme sua grade curricular, a saber: (ver TABELA 01) 
 

TABELA 01 

CURSO DE GRADUAÇÃO 
Grade 

Curricular 
TOTAL GERAL 

CARGA HORÁRIA 
Carga horária por 

semestre 
 

ADMINISTRAÇÃO 2011.1 300 horas 8° Semestre = 300 h  
     
CONTABILIDADE 2011.2 200 horas 8° Semestre = 200 h  
     
PEDAGOGIA 2011.2 660 horas 3° Semestre = 165 h  
   4° Semestre = 165 h  
   5° Semestre = 165 h  
   6° Semestre = 165 h  
     

     

PEDAGOGIA 2012.1 400 horas 3° Semestre = 100 h  
   4° Semestre = 100 h  
   5° Semestre = 100 h  
   6° Semestre = 100 h  
     
     
SERVIÇO SOCIAL 2013.1 450 horas 4° Semestre =   50 h  
   5° Semestre = 120 h  
   6° Semestre = 140 h  
   7° Semestre = 140 h  
     
     



p. 3 

 

 
 

O estágio supervisionado consiste na fase de preparação do aluno para ingresso no mercado de 
trabalho, desenvolvendo atividades que se inter-relacionam e integram a formação acadêmica com a 
atividade prática-profissional.  

 
A UNIP considera as atividades de estágio uma aprendizagem social, profissional e cultural, 

proporcionadas ao estudante pela participação em situações do dia a dia do ambiente de trabalho, sendo 
realizada na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob a 
responsabilidade e coordenação da mesma. 
 

Desta forma o aluno está fazendo jus ao diploma que irá conquistar no término de seu curso quando 
nos dias atuais o mercado de trabalho necessita de profissionais aptos a assumir o seu cargo com destreza. 

 
Com este propósito, citado Manual irá nortear a etapa tão importante da formação acadêmica do ser 

humano quando se torna essencial uma leitura atenta deste material que objetiva orientar algumas dúvidas 
das tantas que surgirão ao longo deste processo de estágio obrigatório. 

 
 

Área da Educação/ Universidade Paulista. 
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2. FUNDAMENTO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO  
 

 
“O Estágio Curricular Supervisionado [é] aquele em que o futuro profissional toma o campo de atuação 
como objeto de estudo, de investigação, de análise e de interpretação crítica, embasando-se no que é 
estudado nas disciplinas do curso, indo além do chamado Estágio Profissional, aquele que busca inserir o 
futuro profissional no campo de trabalho de modo que este treine as rotinas de atuação.” (PASSERINI, 
2007, p. 30). 

 

 
De acordo com a Lei 11.788/2008, ao dispor sobre o estágio de estudantes organiza: 
 
Art. 2º - O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes 

curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.  
 
§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é 

requisito para aprovação e obtenção de diploma.  
 
§ 2º Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga 

horária regular e obrigatória. 
 
§ 3º As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, 

desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no 
projeto pedagógico do curso. 

 
Conforme o exposto e de acordo com o Projeto Pedagógico dos Cursos de graduação da 

Universidade Paulista, para o início das atividades de Estágio Obrigatório do Curso, o discente deverá estar 
regularmente matriculado, frequentando regularmente o curso devendo realiza-lo no semestre estipulado 
conforme a grade curricular de cada curso obedecendo às regras e condutas estipuladas neste Manual de 
Estágio Supervisionado obrigatório. 

 
Vale ressaltar que o exercício profissional do acadêmico empregado é computado como horas de 

Estágio Curricular obrigatório em conformidade com o exposto no item 2.1 deste regulamento. 
 
O presente manual está amparado, também, na Lei nº. 9.394 de 20.12.96 que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional cujo artigo 82 confere que: “Os sistemas de ensino estabelecerão 
as normas para realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados no ensino médio ou superior 
em sua jurisdição”. 

 
Obedecendo as normatizações expressas na Lei 11.788/2008 a forma de execução do estágio 

supervisionado obrigatório para os Cursos de Graduação da UNIP se dá mediante: 
 

a) Reconhecimento da Unidade Concedente pela Universidade Paulista; 
b) Assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) entre a instituição de ensino e a Unidade 

Concedente (ver ANEXO I). 
c) Modelo de Relatório de Estágio Supervisionado Obrigatório (ver ANEXO II). 

 
O aluno somente poderá concluir a disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório se e somente 

encaminhar por meio eletrônico o Modelo de Relatório de Estágio Supervisionado Obrigatório sendo, por 
sua vez, analisado pela Monitoria de Estágio que apresentará a nota final da disciplina valendo de zero a 
dez. 
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2.1 APROVEITAMENTO DE HORAS DE ESTÁGIO 
 
 

“O significado das coisas não está nas coisas em si, mas 
sim em nossa atitude em relação a elas”. (Antoine de Saint-
Exupéry) 

 

 

O aproveitamento das atividades profissionais como estágio curricular supervisionado, na sua  
totalidade ou em parte, fica condicionado à aprovação da Monitoria de Estágio, em conformidade com esse 
Manual de Estágio em vigor. 

 
O acadêmico empregado (funcionários, sócios ou donos de empresa), não sendo conveniente a 

perda do vínculo para a realização do estágio, poderá realizar seu programa de estágio na mesma 
organização da qual já faz parte, desde que respeitadas às normas deste manual, a saber: 

 
1º passo - Fazer requerimento (Pedido de Aproveitamento de Estágio – ver ANEXO III) à Monitoria 

de Estágio da UNIP constando nome, período ou ano, solicitando aproveitamento das atividades 
profissionais como Estágio Curricular Supervisionado. 

 

2º passo - Em papel timbrado da Empresa/Instituição especificar as atividades que serão ou estão 

sendo desenvolvidas pelo acadêmico empregado, assinada pelo Supervisor, que deverá ser 

profissional habilitado na área. 

 

3º passo - Xerox da carteira de trabalho, primeira folha frente e verso (foto e dados pessoais) e da 
página que a empresa assinou e carimbou ou contrato assinado e atual com cópia do contracheque 
no mês anterior. Caso o acadêmico empregado seja o dono da empresa, apresentar cópia do 
contrato social da empresa. 

 
 

NOTA IMPORTANTE: O aproveitamento das atividades profissionais (aproveitamento das 
atividades desenvolvidas pelo acadêmico empregado) não desobriga o acadêmico de encaminhar 
por meio eletrônico à Monitoria de Estágio o Relatório de Estágio Supervisionado Obrigatório para 
fins de avaliação da disciplina.   
 
 

3. COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.   
 
3.1 MONITORIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
Em atendimento ao disposto na Lei 11.788/ 2008, compete a Instituição de Ensino:  

 
Art. 7º São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos: 
 
I – Celebrar Termo de Compromisso de Estágio (TCE) com o educando ou com seu representante ou 
assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as 
condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação 
escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;  
 
II – Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 
profissional do educando; 
 
III – Receber por meio eletrônico o Relatório Final do Estágio Supervisionado Obrigatório e avaliar 
/apresentar nota para citado relatório; 
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IV – Exigir do educando revisão do Relatório Final do Estágio Supervisionado Obrigatório em caso da 
necessidade de ajuste do mesmo; 
 
V – Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso de Estágio (TCE), reorientando o estagiário para 
outro local em caso de descumprimento de suas normas;  
 
VI – Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;  
 
VII – Apresentar nota (variando de zero a dez) para o Relatório Final do Estágio Supervisionado Obrigatório; 
 
VIII – Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de 
avaliações escolares ou acadêmicas.  
 

Conforme o disposto acima a Universidade Paulista entende que a Instituição concedente deverá 
oferecer a oportunidade do estágio supervisionado declarando que as atividades a serem desenvolvidas 
serão efetivamente as descritas no relatório de estágio da UNIP conforme exposto no TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO (Ver ANEXO I). 
 

De acordo com a Cartilha Esclarecedora sobre a Lei de Estágio – Lei n° 11.788/2008, o Termo de 
Compromisso de Estágio (TCE) é um instrumento jurídico que define e especifica todas as condições que 
devem presidir a realização de estágio de estudantes em ambientes de trabalho de instituições públicas e 
privadas, sob a supervisão e orientação pedagógica da Monitoria de Estágio da UNIP quando o aluno 
estiver matriculado regularmente e apto ao semestre correspondente ao exercício do estagio. 

 

 
4. COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE  
 
4.1 SUPERVISÃO DE ESTÁGIO  
 
 

Em conformidade ao disposto na Lei 11.788/ 2008, compete a Instituição Concedente:  
 
 
Art. 9º As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica 

e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como profissionais liberais de nível superior devidamente registrado em seus respectivos conselhos de 
fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:  
 

I – Celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 
cumprimento;  
 
II – Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural;  
 
III – Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área 
de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) 
estagiários simultaneamente;  
 
IV – Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com 
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;  
 
V – Manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;  

 
Conforme supracitada Lei, a Universidade Paulista entende que na Instituição CONCEDENTE, as 

atividades desenvolvidas pelo discente da UNIP serão divididas em: observação, entrevistas, participação 
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em eventos e/ou atividades. O planejamento destas atividades será elaborado segundo os objetivos de 

cada etapa de estágio da UNIP.  

 

 

  

5. COMPETÊNCIA DO ESTAGIÁRIO  
 

 
Em consonância ao disposto na Lei 11.788/ 2008, compete ao Estagiário:  

 

A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a Universidade 

Paulista, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo 

de compromisso de estágio (TCE) ser compatível com as atividades escolares e/ou em horário demarcado 

pelo termo de compromisso e não ultrapassar:  

 

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, exceto quando o especificado no item 2.1 

deste manual (no caso de acadêmico empregado); 

 

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, 

da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.  

 

III - encaminhar por meio eletrônico à Monitoria de Estágio o Relatório de Estágio Supervisionado 
Obrigatório ao final de cada estagio para fins de avaliação da disciplina, conforme o calendário escolar da 
UNIP. 

 
IV – providenciar entrega de documentação à monitoria de estágio supervisionado conforme descrito 

no item 6 deste manual. 
 

O planejamento das horas de atividades e estágio diferente da mencionada aos itens I e II poderá ser 
elaborado segundo os objetivos de cada etapa de estágio em concordância com a UNIP, a Instituição 
concedente e o estagiário. Desta maneira, cada período de estágio poderá apresentar uma carga horária 
diferente, atendendo as peculiaridades que por ventura poderão ocorrer. 

 

 
 

6. DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE À MONITORIA DE ESTÁGIO 
PARA ACOMPANHAMENTO: 

 
 
a) Cada período de Estágio: 
 
- assinatura do Termo de Compromisso de Estágio – ANEXO I; 

- encaminhamento por meio eletrônico do Relatório de Estágio Supervisionado – ANEXO II 

 
b) Em caso do aluno solicitar aproveitamento de estágio: 

 
- Pedido de Aproveitamento de Estágio – ver ANEXO III 
- Xerox da carteira de trabalho, primeira folha frente e verso (foto e dados pessoais) e da página que 

a empresa assinou e carimbou ou contrato assinado e atual com cópia do contracheque no mês 

anterior. Caso o acadêmico empregado seja o dono da empresa, apresentar cópia do contrato social 

da empresa. 

        - Encaminhamento por meio eletrônico do Relatório de Estágio Supervisionado– ANEXO II 
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ANEXO I 
 
 
 

 

                TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - TCE 
(NOS TERMOS DA LEI Nº 11.788/2008) 

 
 

As partes a seguir qualificadas:  

ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO(a): 
  

Nome Completo:....................................................................................................................................... 

RG nº............................................CPF nº................................................Data nasc.:........../......./............. 

Curso:........................................Matrícula nº...........................................Período.................................... 

Dias e horário das aulas............................................................................................................................ 

 
INSTITUIÇÃO (UNIDADE CONCEDENTE) 
 

Nome:..................................................................................................................................................... 

Endereço................................................................................................................................................. 

Fones ( .....)..............................  ou (....).........................CNPJ ou CPF...................................................... 

Representante .....................................................................................Cargo......................................... 

Obs: Somente podem oferecer estágio: As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, 
autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 
profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional. 
 

 

 

 

 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO (INTERVENIENTE):_____________________________________________, 

mantido pela _______________________________________________, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 

__________________________________, com sede em ____________________________________, 

Município de ________________________, representado por seu representante legal o(a)  

____________________________________________________________ têm entre si, justo e acertado, 

firmarem o presente termo de compromisso para estágio supervisionado obrigatório, de acordo com as 

cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA 1ª - A unidade concedente e o estudante acima identificado resolvem celebrar o presente 

instrumento para estabelecer as condições de realização de atividades de estágio, com a supervisão da 
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instituição de ensino, a fim de proporcionar ao estagiário a complementação do ensino e da aprendizagem 

em ambiente de trabalho, através de experiência prática em sua linha de formação, em situação real de 

trabalho, como aprimoramento técnico-profissional, cultural, científico, de relacionamento humano e de 

cidadania, conforme especifica o relatório de estágio supervisionado – ANEXO II. 

CLÁUSULA 2ª – O estágio será realizado:  

Local: ______________________________________________________ 

Início das atividades: ........./......./20......      Término das atividades: ........../.........../.20.....  

 
CLÁUSULA 3ª - São obrigações do(a) estagiário: 

I. Apresentar, periodicamente, em prazo não superior a 6 (seis) meses, o relatório de estágio 

supervisionado de suas atividades; 

II. Comunicar imediatamente e por escrito à UNIP sobre qualquer irregularidade quanto ao estágio;  

III. Cumprir as orientações, as normas e os regulamentos da unidade concedente e manter sigilo sobre 

as informações e dados a que tiver acesso em razão das atividades desempenhadas; 

IV. Apresentar periodicamente a unidade concedente documentos que comprovem sua frequência e 

matrícula na UNIP quando esta solicitar;  

V. Comunicar imediatamente à parte concedente a ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

abandono do curso, trancamento ou cancelamento da matrícula ou transferência para outro curso 

ou para outra instituição de ensino. 

CLÁUSULA 4ª – São obrigações da unidade concedente: 

I. Orientar o estagiário quanto à realização de suas atividades, que devem ser compatíveis com o 

curso e que devem ser descritas neste Termo de Compromisso de Estágio (TCE) no relatório de 

estágio supervisionado;  

II. Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural;  

III. Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento do Curso de Graduação do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) 

estagiários simultaneamente; 

IV. Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, 

com vista obrigatória ao estagiário.  

V. Permitir que o monitor da UNIP possa efetivamente acompanhar a realização do estágio; 

VI. Comunicar a UNIP sobre qualquer irregularidade quanto ao estágio.  
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CLÁUSULA 5ª – São obrigações da UNIP:  

I. Indicar as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade 

da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;  

II. Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 

profissional do educando;  

III. Exigir do estagiário encaminhamento do relatório de estágio supervisionado por meio eletrônico, 

em prazo não superior a 6 (seis) meses; 

IV. Avaliar o relatório de estágio supervisionado e aplicar nota que varia de zero até dez; 

V. Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em 

caso de descumprimento de suas normas; 

VI. Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus alunos;  

VII. Comunicar à parte concedente do estágio as datas de realização de avaliações escolares ou 

acadêmicas. 

CLÁUSULA 6ª - Constituem motivos para interrupção automática da vigência do presente termo de 

compromisso:  

I. A não conclusão ou o abandono do curso e o trancamento da matrícula;  

II. A transferência para outro curso ou para outra instituição de ensino;  

III. O não cumprimento do convencionado neste termo de compromisso ou irregularidade na 

manutenção de estagiários, nos termos do artigo 15, §1º e §2º da Lei nº 11.788/2008;  

IV. Quando o estágio completar dois anos, exceto quando de se tratar de portador de deficiência;  

V.  O término da vigência, ou a rescisão antecipada, do convênio celebrado entre a unidade concedente 

e a instituição de ensino;  

Parágrafo único - Qualquer uma das partes, a qualquer momento, poderá encerrar o presente 

instrumento, desde que comunique às outras, no mínimo, com 05 (cinco) dias de antecedência, a fim 

de regularizar todas as pendências existentes. 

CLÁUSULA 7ª – As partes concordam que:  
 

I. Qualquer alteração deste termo somente será válida se efetuada por escrito, através de aditivo 
assinado pelas partes, através de seus representantes legais.  

II. Nenhuma das partes será responsabilizada pelo não cumprimento de qualquer das disposições 
deste termo se o inadimplemento for decorrente de caso fortuito ou força maior.  

III. Fica vedado a qualquer das partes, sem expressa anuência da outra, transferir ou ceder, a qualquer 
título, os direitos e obrigações assumidos neste termo.  

IV. Fica certo e ajustado que nenhuma das partes tem poderes para representar ou obrigar a outra, a 
qualquer título ou sob qualquer pretexto.  
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V. Não fica estabelecida por este instrumento qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária, 
sendo que cada parte responderá exclusivamente por seus atos, na medida de sua participação; 

VI. Os documentos abaixo relacionados, na forma de anexos, cujos termos as partes neste ato 
declaram conhecer e se obrigam a cumprir, constituem parte integrante deste Termo de 
Compromisso de Estágio (TCE), sendo que, em caso de divergência entre os termos e condições 
deste acordo e seus anexos, prevalecerão, sempre, os termos e condições deste instrumento, 
exceto o disposto em termos aditivos:  
 

1) Relatório de Estágio Supervisionado;  
2) Em caso de pedido de aproveitamento: acadêmico empregado deverá apresentar cópia da carteira 

de trabalho (CTPS); o acadêmico empregado sócio ou dono deverá apresentar cópia do contrato 
social da empresa; o acadêmico empregado deverá preencher o requerimento de Pedido de 
Aproveitamento de Estágio Supervisionado Obrigatório (ver anexo IV); 

 
CLÁUSULA 8ª - Para dirimir qualquer questão que se originar deste instrumento jurídico e que não possa 
ser resolvida amigavelmente, as partes elegem o foro de ___________________________. E assim, por 
estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo de Compromisso de Estagio 
(TCE), as partes o assinam em 3 (três) vias, cabendo a primeira a unidade concedente, a segunda ao/à 
estagiário/a e a terceira à UNIP.  
 
UNIDADE CONCEDENTE DO ESTÁGIO:  

Nome completo: ................................................................................................................................... 

RG: ........................................................................Cargo/ profissão: ..................................................... 
 
ESTUDANTE / ESTAGIÁRIO:  

Nome completo: ................................................................................................................................... 

RG: ........................................................................CPF: ..................................................... 
 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO - UNIP: ______________________________________________ 
 
Monitoria  de Estágio Supervisionado:........................................................................................................ 
 
RG:.................................................................................... 
 
 

___________________________, _____ de_____________________ de 20___. 
 
 
 
 
 TESTEMUNHAS:  
 
Nome:       CPF:     RG:  
 
 
Nome:       CPF:  RG: 
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ANEXO III 
 
 

 
 

                
 

PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE ESTÁGIO 

 
 

 

Eu, (NOME DO ALUNO), regularmente matriculado (a) no (ANO OU PERÍODO) do curso de (NOME 

DO CURSO), venho através deste requerer à Monitoria de Estágio, do curso (NOME DO CURSO) da 

(NOME DA FACULDADE), o aproveitamento das atividades profissionais como Estágio Supervisionado 

conforme item 2.1 do Manual de Estágio Supervisionado da UNIP que diz “O aproveitamento das atividades 

profissionais como estágio curricular supervisionado, na sua totalidade ou em parte, fica condicionado a 

aprovação da Monitoria de Estágio, em conformidade com esse Manual de Estágio em vigor”. 

Sendo assim, peço deferimento. 

 

_________________________________, _____de_____________de______. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO (A) ALUNO (A) 

 


