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1. APRESENTAÇÃO 

 
O Estágio Supervisionado no Curso de Engenharia de Computação é uma 

atividade curricular obrigatória, regulamentado pela LEI Nº 11.788, DE  25 DE 

SETEMBRO DE 2008, as quais estabelecem que, ao longo do curso, deve-se 

assegurar aos graduandos a aquisição de experiência profissional em ambientes 

de empresas públicas e privadas e que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, 

convívio social e profissional. 

Está previsto um total de 180 (cento e oitenta horas), que se configura a partir 

da inserção do acadêmico nos diferentes espaços profissionais nos quais poderá 

atuar quando graduado. 

O Estágio visa proporcionar, no contexto do profissional de engenharia de 

computação, a expansão dos conhecimentos construídos no decorrer da formação, 

por meio de participação em projetos de engenharia, TI e situações profissionais 

dentro da área de computação. 

 



 

2. OBJETIVOS 

 

A realização do estágio supervisionado tem por objetivo a efetiva 

participação do acadêmico do Curso de Engenharia de Computação, situações 

reais de trabalho visando: 

● A aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso, oportunizando condições 

que permitam o processo de construção, aperfeiçoamento e complementação 

da aprendizagem; 

● O seu desenvolvimento em âmbito social, profissional e cultural nas áreas 

de abrangência do curso; 

● A garantia de que as tarefas a ele confiadas sejam compatíveis com as 

principais tecnologias apresentadas e trabalhadas durante o curso; 

 

O estágio supervisionado será desenvolvido concomitantemente ao período 

letivo, em instituições públicas ou privadas que ofereçam atividades compatíveis 

com o Engenheiro de Computação; e, que assegurem a participação efetiva do 

acadêmico em atividades relacionadas com as competências e habilidades 

adquiridas ao longo do curso. 

Ressalta-se que o Estágio Supervisionado no curso de Engenharia de 

Computação é: 

 

● Um processo interdisciplinar, multifuncional, aliado a indissociabilidade 

teórico/prática e ensino/pesquisa/extensão que objetiva proporcionar ao 

acadêmico estagiário, espaços para o aperfeiçoamento e ferramental que 

possibilitem o enfrentamento das demandas do mundo do trabalho na área de 

computação; 

● Obrigatório, sendo requisito para a conclusão de curso, colação de grau e, 

consequente, obtenção de diploma, com carga horária de 180 horas/relógio; 

● Preparação para a vida cidadã e para o trabalho. 

 



 

3. ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

3.1. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO  

 

O estágio Curricular Obrigatório é aquele definido na Resolução de cada Curso, cuja 

carga horária e nota são requisitos para a integralização curricular do estudante.  

No curso de Engenharia de Computação as atividades do Estágio Curricular 

Obrigatório serão desenvolvidas na disciplina de Estágio, cujo nome, pré-requisitos e carga 

horária estão estabelecidos nos respectivos PPC. 

Conforme a Lei nº 11.788/08: 

A carga horária semanal do Estágio Curricular será de até 6 horas/dia (30 horas por 

semana).  

Serão permitidas 40 horas por semana nos seguintes casos: a) no período de verão, 

quando estiver matriculado somente na disciplina Estágio Supervisionado; e b) durante os 

semestres letivos (primeiro e segundo), quando estiver matriculado na disciplina Estágio 

Supervisionado e em disciplinas que não estejam programadas aulas presenciais.  

Conforme ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 24 DE JUNHO DE 2016, em caso 

do estágio ser realizado em órgão ou em entidade da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, a carga horária é de 4 ou de 6 horas/dia. 

As atividades do Estágio Curricular Obrigatório não justifica a ausência do estudante 

em sala de aula.  

Após o encerramento do contrato do Estágio Curricular Obrigatório, se o estudante 

continuar na mesma empresa ou órgão concedente, o estágio passará a ser do tipo Não 

Obrigatório, sendo exigida uma nova documentação para essa modalidade, obedecendo 

um prazo máximo de dois anos na mesma parte concedente.  

No Estágio Curricular Obrigatório, o seguro contra acidentes pessoais é obrigatório 

e de responsabilidade da Instituição de Ensino, conforme a Lei de nº 11.788/08.  

A nota da disciplina Estágio Supervisionado é a média aritmética composta pelas 

notas: 1) do Formulário de Avaliação Final do Supervisor (disponível com o professor-

orientador); e 2) do Formulário de Avaliação do Orientador, com base no Relatório Final de 

Estágio.  



 

O relatório final de estágio deve ser elaborado segundo as normas de trabalhos 

acadêmicos da ABNT em vigor, contendo no mínimo os tópicos:  

1) Identificação do estudante;  

2) Identificação da empresa e do supervisor de estágio;  

3) Ramo de atuação da empresa;  

4) Atividades realizadas pelo estagiário;  

5) Relação do estágio com o curso do estudante;  

6) Conclusões.  

 

É possível aproveitar as atividades de estágio curricular obrigatório caso o estudante 

já trabalhe na área do seu respectivo curso e tenha documentos comprobatórios. É 

responsabilidade do coordenador analisar a situação e tomar as providências necessárias 

para a efetivação do aproveitamento, respeitando o projeto do curso e o presente 

documento no que couber.  

 

3.2. ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 

 

Estágio curricular não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 

acrescida à carga horária regular e obrigatória, de acordo com os pré-requisitos 

estabelecidos nos projetos de curso. 

Conforme a Lei nº 11.788/08, a carga horária semanal do Estágio Curricular Não 

Obrigatório será de até 6 horas/dia (30 horas por semana). Serão permitidas 40 

horas/semana somente nos períodos de férias ou em que não estiverem programadas 

aulas presenciais. 

Conforme ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 24 DE JUNHO DE 2016, em caso 

do estágio ser realizado em órgão ou em entidade da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, a carga horária é de 4 ou de 6 horas/dia. 

O Estágio Curricular Não Obrigatório terá a duração máxima de dois anos, na mesma 

Empresa ou Órgão Concedente, exceto quando se tratar de estagiários portadores de 

necessidades especiais, conforme a Lei nº 11.788/08. 



 

Caso seja constatada deficiência no desempenho acadêmico do estudante, a 

Coordenação do Curso poderá solicitar à Empresa ou Órgão concedente, o cancelamento 

ou a redução da carga horária semanal do Estágio Curricular Não Obrigatório. 

O Estágio Curricular Não Obrigatório não poderá ser utilizado como justificativa para 

a ausência do estudante em sala de aula. 

Se o estágio for realizado em órgão ou em entidade da administração pública federal 

direta, autárquica ou fundacional, o estudante deverá elaborar e encaminhar à Central de 

Estágio com os vistos do Supervisor e do Orientador, os relatórios parciais de estágio a 

cada seis meses de atividades. 

Impreterivelmente, antes do início do Estágio Curricular Não Obrigatório, o estudante 

deverá entregar à Central de Estágio as documentações, disponíveis na Central de 

Estágios. 

O controle de frequência deve ser feito pela parte concedente (supervisor), sendo 

que logo após o término do Estágio Curricular Não Obrigatório, o estudante deverá 

encaminhar à Central de Estágio o Formulário de Relatório Final, disponível na Central de 

Estágio.  

No Estágio Curricular Não Obrigatório, o seguro contra acidentes pessoais é 

obrigatório e de responsabilidade da parte concedente do estágio, conforme a Lei de nº 

11.788/08. 

No Estágio Curricular Não Obrigatório é compulsória a concessão de bolsa ou de 

outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, bem como a do auxílio-

transporte, conforme a Lei de nº 11.788/08. 

 

3.3. COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

Compete aos Coordenadores de Estágio com relação ao Estágio Curricular 

Obrigatório: 

a) administrar a realização dos estágios, adotando os procedimentos normativos 

necessários; 

b) fazer cumprir o estabelecido na legislação vigente; 

c) divulgar locais e oportunidades de estágio aos estudantes; 



 

d) incentivar empresas e órgãos na celebração de convênios; 

e) localizar órgãos e empresas para serem locais de Estágio, junto com os 

professores-orientadores; 

f) prestar informações e orientar os estudantes, professores e supervisores de 

estágio sobre os atos administrativos que envolvem a realização do estágio; 

g) fornecer o recibo para o estudante referente à entrega de qualquer documentação, 

no ato da entrega; 

h) efetuar, em conjunto com as coordenações de curso, a distribuição dos estudantes 

para orientação na disciplina estágio supervisionado, quando for necessário; 

i) disponibilizar a documentação e as informações no Setor de atendimento; 

j) receber e arquivar, junto a secretaria, os documentos relativos aos estágios 

realizados pelos estudantes; 

k) assinar os Termos de Compromisso de Estágio e outros documentos necessários 

à realização de estágio dos estudantes desde que os mesmos estejam preenchidos 

corretamente; 

l) verificar in loco as atividades do estagiário, caso seja necessário; 

m) digitar a nota e a frequência do estudante. Caso o Estágio Curricular Obrigatório 

não for finalizado antes do prazo de consolidação da disciplina ou faltar alguma 

documentação por parte do estagiário ou do órgão concedente, será lançada a nota zero 

(0,0) na disciplina Estágio Supervisionado. 

n) disponibilizar o seu horário de atendimento; 

o) utilizar de agentes de integração públicos ou privados, quando necessário, que 

fazem a intermediação Universidade empresa, a fim de facilitar o cumprimento das normas 

legais, desde que eles estejam devidamente conveniados. 

p) solicitar à Empresa ou órgão concedente, a redução da carga horária semanal do 

estágio, caso seja constatada deficiência no desempenho acadêmico do estudante. 

q) auxiliar os coordenadores de curso no aproveitamento da disciplina estágio 

curricular; 

A coordenação tem um prazo de 10 (dez) dias para o encaminhamento de quaisquer 

solicitações recebidas. 

 

 



 

3.4. ORIENTADOR DE ESTÁGIO 

 

Ao Professor Orientador de estágio compete: 

a) acompanhar as atividades desenvolvidas pelo estudante, combinado com o 

Supervisor de Estágio; 

b) assinar o Plano de atividades, desde que as atividades estejam de acordo com as 

especificidades do estudante; 

c) solicitar, quando necessário, consulta aos Formulários de Avaliação e Formulários 

de Frequência do estudante no Estágio. 

d) encaminhar a Avaliação Final, devidamente preenchida, em até 10 dias após o 

recebimento do relatório final, respeitando o período de férias, licença e afastamento do 

orientador. 

 

3.5. SUPERVISOR NO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

O estudante deverá ter na empresa ou órgão que concede o estágio um Supervisor 

de Estágio, indicado no Termo de Compromisso de Estágio, que tenha formação superior 

na área de conhecimento do curso de graduação em Engenharia de Computação. 

Ao Supervisor no local de Estágio compete: 

a) planejar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelo estudante, juntamente 

com o Professor Orientador; 

b) assinar o Plano de Atividades e os Relatórios de Estágio, desde que esteja de 

acordo; 

c) encaminhar à Faculdade o Formulário de Avaliação Parcial, devidamente 

preenchido, em até 15 dias após o cumprimento de metade do total das horas de Estágio 

Curricular Obrigatório, previstas na resolução do respectivo curso do estagiário; 

d) encaminhar o Formulário de Avaliação Final, devidamente preenchido, em até 15 

dias após o cumprimento do total das horas de Estágio Curricular Obrigatório previstas na 

resolução do respectivo curso do estagiário. 

 



 

3.6. ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE 

 

Como exigência para a matrícula na disciplina Estágio Supervisionado, o estudante 

deverá encaminhar à Secretaria da Faculdade: 

a) o Termo de Compromisso de Estágio, que consiste em documento celebrado entre 

a Faculdade, a Empresa ou Órgão concedente e o estudante, (em três vias); 

b) o Plano de Atividades, onde consta a descrição das atividades a serem 

desenvolvidas no local de Estágio (em três vias); 

c) o extrato acadêmico obtido no Portal do Estudante da UFG (em uma via) ; e 

d) o requerimento de saída para estágio. 

O Plano de Atividades (três vias) deverá ser assinado pelo Supervisor e pelo 

Professor Orientador. 

O Termo de Compromisso de Estágio deverá obrigatoriamente conter: 

a) o número do Convênio entre a Faculdade Bagozzi e a Empresa ou Órgão 

concedente; 

b) o número da apólice de seguro em nome do estudante; 

c) o número de horas semanais do Estágio; 

d) assinatura do representante legal da Empresa ou Órgão concedente ou do 

Supervisor; 

e) assinatura do representante legal da Instituição intermediadora, quando houver; 

f) indicação do nome do Supervisor no local de Estágio; 

g) assinatura do Coordenador de Estágios da EMC/UFG do respectivo curso do 

estudante; 

h) assinatura do estudante. 

O estudante deverá guardar o recibo de entrega à Secretaria dos documentos 

solicitados e apresentá-lo no ato de entrega de novos documentos. 

Após entregar, devidamente assinado, o Termo de Compromisso de Estágio, o 

estudante deverá encaminhar, mensalmente, ao Orientador o Formulário de Frequência no 

local de Estágio, para fins de registro das horas da disciplina Estágio Supervisionado. 

Ao estudante estagiário compete: 

a) participar do planejamento do estágio e solicitar esclarecimentos sobre o processo 

de avaliação de seu desempenho; 



 

b) informar-se e seguir as normas da empresa onde o estágio está sendo realizado; 

c) solicitar orientações e acompanhamento do Professor Orientador e do Supervisor 

sempre que isso se fizer necessário; 

d) solicitar à Secretaria a mudança de local de estágio, mediante justificativa, quando 

as normas estabelecidas e o planejamento do estágio não estiverem sendo seguidos; 

e) elaborar e encaminhar à Secretaria com os vistos do supervisor e do estudante, 

os relatórios parciais de estágio a cada seis meses de atividades se realizado em órgão ou 

em entidade da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional conforme 

NORMATIVA Nº 2, DE 24 DE JUNHO DE 2016. 

f) elaborar e encaminhar à Secretaria, com os vistos do supervisor e do estudante, o 

relatório final do Estágio Curricular Obrigatório se realizados em empresas, instituições, 

ONG’s e pessoas físicas conveniadas. 

 

 Ao concluir o total de horas exigidas para a disciplina Estágio Supervisionado, o 

estudante deverá elaborar o Relatório de Estágio Curricular Obrigatório. 

O Relatório Final de Estágio Curricular Obrigatório deverá ser encaminhado pelo 

estudante à Secretaria, junto ao último Formulário de Frequência no local de estágio, o 

Formulário de Avaliação do Supervisor e o Formulário de Avaliação do Orientador. 

Os Formulários de Avaliação e o Relatório Final deverão ser entregues na Secretaria 

até o último dia de aulas do semestre letivo no qual o estágio foi concluído e, após este 

prazo, caso não sejam entregues, será atribuída a nota zero (0,0) na disciplina de Estágio. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ANEXO A 

 
PLANO DE ATIVIDADES PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO ACADÊMICO 

 
 

Obs.: 
1. faça o preenchimento digital juntamente com o supervisor, assine  e anexe o horário individual.   
2. este plano deverá ser submetido ao colegiado de curso para ser validado como estágio 
supervisionado obrigatório ou não obrigatório. 
 

Curso: 
 
 

Estágio Supervisionado: 
(    )  Obrigatório 

(    )  Não Obrigatório 

Nome do aluno candidato ao estágio: 
 
 

Matricula do aluno: 
 

Nome do profissional supervisor de estágio: 
 
 

Cargo: 
 

Formação:  
 
 

Telefone do supervisor no estágio: 
 

Setor de trabalho: 
 
 

Local de realização do estágio: 
 
 

Horário do estágio (não conflitar com o horário das disciplinas do aluno): 
• Segunda: 
• Terça: 
• Quarta: 
• Quinta: 
• Sexta: 
• Sábado: 

Data de início do estágio: 
 

Data de término (previsão): 
 
 

Duração meses: 
 

Carga Horária Semanal: 
 
 
Atividades do estagiário: (preencha detalhando cada item) 

 
 
1. Programa, projeto ou atividade de inserção do aluno.  (se já existe algum em andamento) 

 
 
 



 

2. Atividades e ações a serem desenvolvidas pelo estagiário. 
 
 
 
3. Metodologia a ser empregada (atividades, instrumentos e ferramentas computacionais de 
trabalho): 
 
 
4. Cronograma de atividades.  (distribuição das atividades ao longo do período de estágio) 

 
 

 

 

Curitiba, ...   de  ...  de ... 

 

 

___________________________________________ 

escrever aqui o nome do estagiário 
escrever aqui a matrícula do estagiário 

Estagiário 

 
 

 
 

__________________________________________ 

escrever aqui o nome do servidor que fará o papel de supervisor do estágio, carimbo e 
assinatura 

Supervisor de Estágio 
 

 

 

 
__________________________________________ 

escrever aqui o nome do professor coordenador de estágio, carimbo e assinatura 

Coordenador de Estágio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ANEXO B 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
Instruções para o preenchimento e encaminhamento deste relatório:  
a) Preencha digitalmente os itens de 1 a 7. 
b) Preencha também o nome do supervisor e orientador e outros dados nos locais de assinatura 

(itens 8 e 9). 
c) Imprima o relatório completo: itens 1 a 9. 
d) Assine. 
e) Dê o relatório impresso e completo para seu supervisor tomar ciência, preencher o item 8 de 

forma manuscrita e assinar. 
f) Entregue ao professor orientador. 
Dica: inicie o preenchimento deste relatório durante o período de estágio. 

 
 
1. Identificação do estagiário 

 

• Nome:  

• Matrícula:  

• Quantidade de horas cursadas no curso antes do início do estágio:  

• Endereço para correspondência:  

• Telefones para contato:  
 
 

2. Identificação do estágio 

 

• Estágio obrigatório ou não obrigatório:   

• Estágio em período letivo ou em período de férias: 

• Semestre de realização do estágio:   

• Data de início do estágio:   

• Data de término do estágio:  

• Carga horária diária do estágio (média): 

• Carga horária semanal do estágio (média): 

• Carga horária total concluída no estágio:  

• Supervisor de estágio: 

• Formação do supervisor de estágio:   

• Telefones de contato do supervisor de estágio:  

• Professor orientador de estágio: 

• Valor da bolsa e outras vantagens:  
 

 

3. Identificação da empresa (local do estágio) 

 

• Nome fantasia da empresa:  

• Razão Social:   

• Endereço da empresa (para correspondência em nome do supervisor de estágio):   

• Telefone geral da empresa:  

• Área de atuação da empresa (ramo de atividade):   



 

 
 

4. Proposta de estágio 

 
Copie do plano de atividades entregue no início do estágio o que foi inicialmente proposto para o seu 
estágio. Sinalize quais objetivos foram efetivamente desenvolvidos com as respectivas metodologias 
propostas e também quais não foram desenvolvidas justificando cada caso. 
 
 
 

5. Estágio realizado 

 
Preencha a tabela a seguir relacionando as atividades desenvolvidas no seu estágio com as 
facilidades/dificuldades encontradas considerando a sua formação no curso bem como a 
aprendizagem que ela oportunizou do ponto de vista da sua formação acadêmica.   
 
 

Atividade (faça uma breve 
descrição da atividade, inclusive 
citando a metodologia 
empregada). 

Facilidades do ponto 
de vista acadêmico. 

Dificuldades do 
ponto de vista 
acadêmico. 

O quanto aprendeu na 
execução desta 
atividade. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

6. Bibliografia e materiais usados 

 
Relacione a bibliografia consultada durante o estágio (livros, manuais, catálogos, publicações, etc). 
 
 

7. Avaliação do estágio realizado – ótica do aluno 

 

• Avalie o contato inicial com a empresa e a forma de seleção utilizada:  

• Quais características de sua formação acadêmica em Engenharia de Computação contribuíram 
para a seleção de ingresso no estágio? 

• Que habilidades e competências você julga importantes para um estagiário obter sucesso na 
empresa e na área em que você atuou? 

• Que dificuldades foram encontradas quanto a locomoção residência x empresa x faculdade? 

• As atividades desenvolvidas foram compatíveis com a sua formação? 

• O estágio oportunizou a aplicação de assuntos teóricos estudados no curso?  Quais foram os 
assuntos? Que disciplinas foram mais úteis direta ou indiretamente para o desenvolvimento das 
tarefas? 



 

• Cite dificuldades encontradas durante a execução das tarefas, estudos ou projetos. Estas 
dificuldades referem-se a dados materiais, meios, prazos para a execução, equipe de trabalho, 
condições ambientais etc.?   

• Cite as possibilidades de melhorias e aperfeiçoamentos aplicáveis aos processos e ou 
equipamentos que vivenciou no estágio e o que poderia ser melhorado para um próximo aluno 
estagiário. 

• A supervisão recebida foi adequada e suficiente para a execução do estágio? Que indicações 
você faz para a melhoria? 

• O relacionamento com os colegas (funcionários, estagiários) foi bom e contribuiu com o seu 
estágio? 

• Avalie seu interesse em continuar na área de atuação que desempenhou o estágio. 

• Avalie o quanto o estágio foi importante para a sua formação enquanto Engenheiro de 
Computação. 

• Outros aspectos que deseja comentar: 
 

 
8. Avaliação do estágio realizado – ótica do supervisor 

 

Aspectos profissionais 

PONTOS 

(1 pior; 5 melhor) 

1 2 3 4 5 

1. Qualidade do trabalho desenvolvido  (tendo em vista o que seria 

desejável). 

     

2. Engenhosidade (talento e capacidade de identificar, sugerir, projetar e 

executar inovações úteis). 

     

3. Cumprimento das tarefas programadas  (considerando o volume de 

trabalho realizado, dentro de padrão aceitável de qualidade). 

     

4. Espírito inquisitivo  (disposição e esforço para aprender, curiosidade 

teórica e científica). 

     

5. Iniciativa e autodeterminação  (capacidade para realizar seus objetivos 

de estágio sem influências externas).  

     

6. Conhecimento  (preparo técnico-profissional demonstrado  no 

desenvolvimento das atividades programadas e possibilidade de continuar 

na área em que atuou). 

     

7. Registro e anotações neste relatório do estágio (fidelidade e coerência 

no preenchimento deste relatório) 

     

Atitudes 

PONTOS 

(1 pior; 5 melhor) 

1 2 3 4 5 

8. Disciplina e responsabilidade   (observa as normas internas da empresa, 

discrição quanto a assuntos sigilosos e zelo pelo patrimônio). 

     



 

9. Postura de estagiário  (considera a postura assumida, em relação à 

condição de estagiário). 

     

10. Sociabilidade e integração no ambiente de trabalho 

 

     

 

• Soma das 10 avaliações:  ..................... 
 

• Média das 10 avaliações: ....................... 
 

• Outros fatores que julgue importantes e pertinentes relatar:  
 
 
 
 

• Nota final atribuída pelo supervisor:  ............ 
(atribua uma nota de 0 a 10 a partir da média anterior e de outros fatores que queira considerar) 

 
 

 
Assinaturas de ciência dos itens de 1 a 8.  
 
 
(escreva aqui o nome da cidade do local de estágio e a data),  ..../...../..... 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
(preencha aqui o nome do estagiário) 

Estagiário 
(assinatura) 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
(preencha aqui o nome do supervisor de estágio) 

Supervisor de Estágio 
(carimbo e assinatura)  



 

 

 
9. Avaliação do estágio realizado – ótica do professor-orientador 

  
 

Aspectos 
Pontos 

(0 a 10) 

1. Qualidade geral do relatório entregue. 

 

 

2. Detalhamento das atividades desenvolvidas no item 5 deste relatório  (estágio 

realizado). 

 

 

3. Relacionamento das tarefas desenvolvidas com a formação do curso de 

Engenharia de Computação (várias questões do item 7 – avaliação na ótica do 

aluno). 

 

4. Pontualidade (na entrega do termo de compromisso, deste relatório e outros). 

 

 

5. Relatos realizados ao longo do estágio (através de entrevistas) 

 

 

6. Outro fator que julgar importante. 

 

 

 

 
Nota final atribuída pelo orientador (0 a 10): _________ 
 
Cálculo da média final do estágio supervisionado: 
 
_________________________   +  ______________________________  =  _________________ 
(nota final do supervisor) x (0,4) + (nota final do prof. orientador) x (0,6) 
 
 
 
Curitiba, _____ / _____ / _________ 
 

 
 
 

____________________________________________________ 
Prof. (preencha aqui o nome do professor orientador do estágio) 

Orientador de Estágio 

(carimbo e assinatura) 


