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NOME COMPLETO DO ESTAGIÁRIO 

(Em letras maiúsculas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE TÉCNICO EM (Nome do 

curso) 

 

Plano de Estágio Supervisionado a ser realizado na 
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DADOS DO ESTAGIÁRIO (A) 

 

A identificação do estagiário com todos os dados, o registro deve ser realizado elaborando um 

texto 

(Nome completo), brasileiro, .................. , natural do município de ......................, filha(o) de 

.............................................., matriculada(o) no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – Campus Avançado Sinop, portador da Carteira de identidade n.º   

............., inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º  ................., Residente e 

domiciliado na..................... , nº................ bairro..................... ,cidade............... – MT, 

CEP:................ . Telefone: .................... E-mail:.......................... 

 

ÁREA DO ESTÁGIO 

Identificar a área de estágio – elaborar um pequeno texto 

 

PERÍODO DE ESTÁGIO E CARGA HORÁRIA 

Início do Estágio:  

Previsão de Término: 

Horas de Estágio: 

 

DADOS DA EMPRESA  

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço Completo: 

Telefone:  

Supervisor de Estágio na Empresa: 

Conselho e Número de Registro (CREA): 

 



SUMÁRIO 

 

 Compreende a indicação dos assuntos de acordo com a numeração das páginas. 

O Título Sumário deverá ser digitado com letras maiúsculas, centralizado, na parte superior da 

folha com fonte Times New Roman, tamanho 14. Depois de dois espaços de 1,5 entra o texto. 

A fonte do texto deve ser Times New Roman, tamanho 12. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Parte inicial do texto (deve ser a última parte do trabalho a ser escrita) que dá uma 

visão geral do conteúdo do relatório, contexto do estágio. A introdução deve explicar 

claramente o objetivo do relatório (geral e específico) e contextualizar o relatório. A 

introdução não deve dar detalhes sobre os resultados, nem antecipar as conclusões e as 

recomendações.  

O título “introdução” possui indicativo numérico e é alinhado à esquerda em letra maiúscula. 

Logo depois de dois espaços de 1,5 entra o texto. A fonte do texto deve ser Times New 

Roman, tamanho 12, com espacejamento entre linhas de 1,5. 

 

Ex. O presente relatório descreve as atividades referentes ao período de estágio curricular 

obrigatório do Curso... realizado na empresa... 



2. OBJETIVOS GERAL 

 

(Do estágio) 

(Cite o que o estagiário deverá ser capaz de fazer ao final do estágio) 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

(Relacionados ao desenvolvimento do estágio) 
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Uma descrição breve da empresa onde será realizado o estágio, abordando as 

principais políticas e apresentando os principais dados sobre a empresa, tais como histórico, 

localização, caracterização (micro, pequena ou grande empresa), principais produtos e 

serviços oferecidos, ou seja, qualquer informação que o estagiário achar pertinente; 

Fazer breve relato das características estruturais e funcionais da empresa: setor de atividade, 

tipo de serviços propostos, relação com a concorrência, organização interna, etc., informando 

sucintamente as atividades da empresa concedente de estágio. 
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4. JUSTIFICATIVA  

 

  

Sugestão 

 

Exemplo: O estágio supervisionado é imprescindível, é um meio que pode levar o estudante a 

identificar novas e variadas estratégias para solucionar problemas que muitas vezes ele nem 

imaginava encontrar na sua área profissional, caracteriza-se como um momento de análise, 

sendo um elemento fundamental para a formação profissional, ajudando a desenvolver 

raciocínio e a liberdade do uso de sua criatividade. 

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA JUSTIFICATIVA  

1 Introdução 

 Falar de forma geral/abrangente sobre a área de 

realização do estágio, podendo incluir: importância 

econômica e social para a região, estado e país; histórico 

sobre a área 

2 

 
Desenvolvimento 

I- Deve conter basicamente dois aspectos: 

O porquê da realização do estágio nesta área. Que 

razões levaram você a escolher esta área para 

realizar o estágio. 

 

II- O porquê da realização do estágio naquele local 

e/ou empresa. Que razões levaram você a escolher 

este local e/ou empresa para realizar o estágio. 

3 Conclusão 

Fazer uma retomada da introdução de forma geral, 

podendo incluir aspectos da importância que o estágio 

traz para o estagiário, escola e comunidade em geral. 

Esse quadro é somente explicativo. O texto deve ser escrito sem tabela e de forma direta, sem 

essas separações. Tudo o que foi explicado aqui deve aparecer, sem separação, em um único 

texto. 
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5. METODOLOGIA  

 

(Caminho ou via para a realização de algo. Roteiro claro e detalhado das etapas necessárias e 

das respectivas atividades a serem executadas.) 

Descreva como o estágio será realizado para o cumprimento dos objetivos propostos.  

✓ Definir de que forma o estágio será realizado, a partir das prioridades estabelecidas. 

✓ Especificar as ações e atividades internas e externas, sua frequência e distribuição 

(estudos, pesquisas, reuniões, visitas, contatos, etc. 

Exemplos: Pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, análises de documentos, atividades 

desenvolvidas no setor, atendimento ao cliente, discussões com Supervisor, participação em 

reunião, etc. 
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6. ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

LISTAR atividades que serão realizadas durante o período de estágio. 

(Relacione as atividades do dia ou da semana que o estagiário deverá executar) 
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7. CRONOGRAMA 

 

Modelo/sugestão 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

ATIVIDADES 

Ju
n
h
o

 

Ju
lh

o
 

A
g
o
st

o
 

   

Orientação X X X    

Adaptação -momento inicial junto ao supervisor       

Planejamento de atividades       

Levantamento bibliográfico       

Elaboração do plano       

Coleta de dados na empresa       

Digitação       

Revisão       

Elaboração de relatórios       
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8. RESULTADOS ESPERADOS 

 



13 

BIBLIOGRAFIA 

 
(Cite o material de consulta e estudos: livros, práticas, relatórios, apostilas, outros, que será utilizado 

pelo estagiário no decorrer do estágio) 
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DECLARAÇÕES 

 
 

Declaração do estagiário: Declaro que estou ciente das obrigações constantes do Termo de 

Compromisso de Estágio, das normas do IFMT Campus Avançado Sinop, e que este Plano 

de Atividades de Estágio foi também por mim construído. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Estagiário 

 

Declaração do supervisor: Declaro que estou ciente das obrigações constantes do Termo de 

Compromisso de Estágio e que me comprometo a acompanhar, orientar e supervisionar o 

estagiário de acordo com o plano ora proposto, da melhor forma possível, e que este Plano de 

Atividades de Estágio foi também por mim construído. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Supervisor (empresa) 

 

Declaração do orientador: Declaro que estou ciente das obrigações constantes do Termo de 

Compromisso de Estágio, das normas do IFMT Campus Avançado Sinop, que este Plano de 

Atividades de Estágio foi também por mim construído e que me comprometo pelo 

acompanhamento didático-pedagógico e da avaliação do aluno durante a realização do 

estágio. 

_____________________________ 

Assinatura do Orientador (IFMT) 

 
 
 
     

Sinop/MT, ___/___/2017. 
     

  

 

 

 

 
Recebido em: ___/___/____, às ___h___. 

 

________________________ 

Coordenação de Extensão 


