
PREENCHER CORRETAMENTE TODOS OS DADOS COM LETRA LEGÍVEL

Nome do (a) discente: _______________________________________________________________________________ Nº de Matrícula____________ 
Curso: (   ) Administração (   ) Ciências Contábeis (   ) Ciências Econômicas

Telefone: ________________________________________________ E-mail: ___________________________________________________________

          Estágio Supervisionado OBRIGATÓRIO: (   ) SIM

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Estágio NÃO-OBRIGATÓRIO: (   ) SIM

          (   ) Plano de Atividades Quantidade: ____ (   ) Termo de Compromisso de Estágio/Adtivo - TCE             Quantidade: ____ 

          (   ) Relatório/Avaliação de Estágio Parcial   Quantidade: ____ (   ) Desistência/Finalização/Termo de Realização de Estágio     Quantidade: ____ 

          (   ) Relatório/Avaliação de Estágio Final Quantidade: ____ 

Em, ____/____/______ _________________________________________________________________________
Assinatura do(a) DiscenteAssinatura do(a) Discente

         Observações:

        1) O prazo para análise do Estágio Supervisionado (OBRIGATÓRIO) será definido pela Coordenação de Estágio durante o Semestre Letivo;

        2) O prazo para análise do Estágio NÃO OBRIGATÓRIO é de 05 CINCO dias úteis, após a entrega na Secretaria Acadêmica. O Plano de Atividades deve conter 

a assinatura da EMPRESA, do (a) DISCENTE, e do (a) ORIENTADOR (A) se necessário e entregue em 3 vias originais. A data inicial do Estágio não-obrigatório 

também deve ser de no mínimo 5 dias úteis após a entrega na Secretaria Acadêmica. Durante e ao término do contrato, o (a) discente deverá entregar os relatórios 

parcial e final de estágio e/ou termo de desistência, conforme orientação da Coordenação de Estágio;

        3) A Secretaria Acadêmica informará por e-mail, assim que os documentos estiverem disponíveis.

         Análise da Coordenação de Estágio:

DEFERIDO

INDEFERIDO

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Observações:

Em, ____/____/______ ___________________________________________________________
Assinatura do(a) Coordenador(a) de Estágio

         Observações:

        1) O prazo para análise do Estágio Supervisionado (OBRIGATÓRIO) será definido pela Coordenação de Estágio durante o Semestre Letivo;

        2) O prazo para análise do Estágio NÃO OBRIGATÓRIO é de 05 CINCO dias úteis, após a entrega na Secretaria Acadêmica. O Plano de Atividades deve conter 

a assinatura da EMPRESA, do (a) DISCENTE, e do (a) ORIENTADOR (A) se necessário e entregue em 3 vias originais. A data inicial do Estágio não-obrigatório 

também deve ser de no mínimo 5 dias úteis após a entrega na Secretaria Acadêmica. Durante e ao término do contrato, o (a) discente deverá entregar os relatórios 

parcial e final de estágio e/ou termo de desistência, conforme orientação da Coordenação de Estágio;

        3) A Secretaria Acadêmica informará por e-mail, assim que os documentos estiverem disponíveis.

 Em, ____/____/______

 Nome do (a) discente: _________________________________________________________________________________________________________________

 Assinatura do (a) Atendente da Secretaria: _________________________________________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recibo de entrega de documentos de estágio – via discente

Recebido em, ____/____/______ ___________________________________________________________
Assinatura do(a) discente


