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MANUAL DOS ESTÁGIOS ESPECÍFICOS DE PSICOLOGIA 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente Manual tem como finalidade informar, normatizar e orientar a comunidade 

acadêmica, bem como supervisores e unidades concedentes, sobre a organização e 

funcionamento dos Estágios Específicos do curso de Psicologia da Faculdade de Pará de 

Minas (FAPAM). Os estágios atendem a Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre os estágios, 

bem como o Código de Ética Profissional do Psicólogo (CEPP). Segundo a Lei n.º 

11.788/2008, em seu artigo primeiro: 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 

estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de 

educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais 

do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 

adultos. 

§ 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o 

itinerário formativo do educando. 

§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 

educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

 

A Carta de Serviços sobre Estágios e Serviços-Escola (2013, p. 8) acrescenta:  

O estágio em Psicologia é um conjunto de atividades supervisionadas realizadas 

em situações reais de vida e de trabalho, por um estudante regularmente 

matriculado em curso de graduação nessa área. Tem por objetivo desenvolver a 

aprendizagem profissional e sociocultural da (o) estudante, sob a 

responsabilidade e coordenação da instituição de ensino. Por ser interface entre 

atividades acadêmica e profissional, o estágio oferece a possibilidade de 

problematizar a realidade, sendo espaço privilegiado para o exercício 

profissional supervisionado, para a intervenção em novos campos de atuação, 

bem como para o levantamento de questões de pesquisa. 

 

2. TIPOS DE ESTÁGIOS 
 

Dentre os estágios preconizados pela Lei nº 11.788/2008, e consoantes à Resolução CNE/CES 

nº 5/2011, incluem-se os Estágios Não Obrigatórios e os Estágios Obrigatórios; nos cursos de 

Psicologia, este subdivide-se em Estágios Básicos e Estágios Específicos. Em linhas gerais, os 

Estágios Não Obrigatórios são aqueles desenvolvidos como atividade opcional, e que devem 

ser acrescidos à carga horária regular e obrigatória do aluno. Já os Estágios Obrigatórios são 
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aqueles que integram a matriz curricular, estão previstos no Projeto Político Pedagógico do 

Curso e sua carga horária é requisito para a formação acadêmica do aluno, conforme a Lei nº 

11.788/2008, Art.2º, incisos 1 e 2.  

Conforme destaca a Carta de Serviços sobre Estágios e Serviços-Escola (2013, p. 12 e 13), o 

Estágio Básico:  

Visa ao desenvolvimento de práticas integrativas das competências e habilidades 

previstas no núcleo comum de formação. O núcleo comum, que estabelece uma base 

homogênea para a formação no país, engloba a capacitação básica para lidar com os 

conteúdos da Psicologia, enquanto campo de conhecimento e de atuação. Nessa 

medida, e uma vez que as atividades dos estágios supervisionados devem ser 

distribuídas ao longo do curso, as competências a serem desenvolvidas nos estágios 

básicos caminham de baixa para alta complexidade, acompanhando o processo de 

formação. 

 

Segundo o mesmo documento, o Estágio Específico:  

Inclui o desenvolvimento de práticas integrativas dos conhecimentos, habilidades e 

competências ligadas a cada uma das ênfases curriculares propostas pelo curso. 

Ênfases curriculares são conjuntos delimitados e articulados de competências e 

habilidades ligadas a algum domínio da Psicologia, dentre aquelas que integram as 

competências gerais da (o) psicóloga (o), nos quais o curso propõe uma 

concentração de estudos e práticas. 

 
3. INÍCIO E TÉRMINO DOS ESTÁGIOS ESPECÍFICOS 

 

Os Estágios Específicos iniciam-se no sétimo período e possuem término no décimo período. 

Incluem o desenvolvimento de práticas integrativas das competências, habilidades e 

conhecimentos das ênfases propostas no Projeto Político Pedagógico do Curso: Ênfase I -  

Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde; e Ênfase II – Psicologia e 

Processos de Reabilitação da Saúde. 

Em cada Ênfase, o aluno deverá cumprir uma carga horária de 480 horas entre orientações e 

atividades práticas. Obrigatoriamente e à sua escolha, o discente deverá cursar as atividades 

de uma Ênfase, enquanto a outra é opcional. Os estágios poderão ser realizados nas 

dependências do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), em instituições conveniadas ou 

concedentes, sob a orientação de professores da Instituição de Ensino Superior (IES), 

conforme a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.  

 

4. ESPAÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS ESPECÍFICOS 
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Os estágios poderão ser desenvolvidos em diversos espaços, campos ou ambientes 

profissionais, desde que atendam aos critérios de elegibilidade, legalidade, ética e estejam em 

consonância com este Manual. Considera-se espaço: 

a) Interno: quando o estágio ocorrer nas dependências da FAPAM, como, por exemplo, 

em um dos setores administrativos ou no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA). 

b) Externo: quando o estágio for realizado em locais externos à Faculdade, caracterizados 

como Unidades Concedentes. Neste caso, antes do início do estágio, é necessário o 

estabelecimento de convênio entre as IES e a instituição.   

 

5. SELEÇÃO E PREENCHIMENTO DE VAGAS DOS ESTÁGIOS ESPECÍFICOS  
 

Para a realização dos estágios específicos, o aluno deverá estar regularmente matriculado no 

curso de Psicologia. Ele poderá estagiar na FAPAM ou em uma unidade concedente; neste 

caso, o aluno deverá negociar o estágio na respectiva unidade e providenciar a documentação 

para avaliação da Coordenação de Curso, Responsável Técnica do SPA e professor 

orientador, que farão a conferência dos critérios para o estabelecimento do convênio.  

Os campos de atuação dos estagiários deverão estar de acordo com as Ênfases Curriculares do 

Curso, podendo variar a cada semestre, conforme a viabilidade de parcerias e as vagas 

oferecidas pelos professores orientadores e pelas unidades concedentes, dentre outras 

especificidades.  

A Coordenação de Curso e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Psicologia, 

juntamente com a Coordenação do SPA, buscará contemplar as diversas áreas práticas da 

psicologia de forma equilibrada. Desse modo, discutirá e escolherá os campos de atuação, 

bem como os respectivos professores orientadores, de acordo com suas habilidades técnicas e 

variedade teórica. Cada professor orientador/ supervisor poderá oferecer até 10 vagas em 

locais de estágios do tipo interno ou externo. 

 

5.1. A escolha, seleção e o preenchimento das vagas para supervisão  
 

Para o preenchimento das vagas, em cada início do semestre letivo, a Coordenação do SPA 

divulgará os editais para a seleção dos estagiários. Nestes, os professores orientadores 

elucidarão as informações acerca das áreas, dos locais dos estágios, dos dias de orientação, 
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das vagas, entre outros. Através de formulário específico, tendo como base as informações 

disponibilizadas nos editais, os alunos deverão elencar, por ordem de prioridade, suas 

preferências de estágio.  

A análise dos formulários e seleção dos estagiários será feita por cada professor que estiver 

disponibilizando vagas de estágio naquele semestre, sendo possível no máximo 10 alunos por 

professor orientador. O aluno que não passar no processo seletivo escolhido como primeira 

opção será direcionado automaticamente para a sua segunda opção. Caso ele não consiga em 

sua segunda opção, será direcionado para sua terceira e assim por diante, até que o mesmo 

seja selecionado por um professor.  

 

6. ESTÁGIOS EXTERNOS E UNIDADES CONCEDENTES  
 

A Coordenação do Curso, o NDE, a Coordenação do SPA e professores orientadores poderão, 

previamente, estabelecer parcerias com unidades concedentes para a realização de estágios 

externos. O aluno também poderá apresentar ao orientador uma proposta de estágio externo, 

para além das ofertadas por este, para a realização do Estágio Específico. Esta proposta será 

avaliada pelo professor quanto a sua exequibilidade e conformidade ao PPP do Curso.  

As unidades concedentes, de acordo com a Lei nº 11.788/2008, são 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, que venham a oferecer estágio. Tais unidades concedentes devem 

estar de acordo com as seguintes obrigações:  

a) Ser pessoa jurídica de direito público ou privado de nível superior devidamente 

registrada em seu respectivo conselho de fiscalização profissional; 

b) Apresentar condições físicas, técnicas, operacionais, sociais e de segurança pessoal 

para a realização da prática de estágio; 

c) Dispor de profissional com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário ou afim, para atuar como 

supervisor e responsável técnico pelas atividades de estágio para até no máximo 10 

(dez) estagiários simultaneamente. 
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6.1 Possibilidades de campos e locais  
 

Os campos de atuação, a organização e o funcionamento dos estágios específicos oferecidos 

semestralmente serão compatíveis com o Projeto Político Pedagógico de Curso e atenderão às 

demandas do município e regiões circunvizinhas. Alguns serão fornecidos pelo SPA, outros 

em unidades concedentes. Desse modo, são considerados campos possíveis de estágios os 

descritos na tabela a seguir: 

 
CAMPOS/ ÁREAS DE 

ATUAÇÃO DO 

PSICÓLOGO 
POSSÍVEIS LOCAIS 

ATIVIDADES QUEM PODEM SER 

DESENVOLVIDAS 

Jurídico / Forense 

 Presídios 
 Instituições Socioeducativas 
 Fóruns 
 Núcleo de Práticas Jurídicas 

(NPJ - FAPAM) 
 SPA - FAPAM   

 Intervenções: clínica; psicossocial, 

pedagógica/disciplinar; conciliatória / 

mediadora; 
 Atuação avaliativa / diagnóstico 

pericial; 
 Prestação de serviços técnicos para 

orientações em decisões judiciais. 

Empresarial 

 

 Empresas ou organizações 
 SPA - FAPAM   

 Atividades de Planejamento de Gestão 

de Pessoas; 
 Planejamento de cargos e salários; 
 Remuneração e benefícios;  
 Treinamento e desenvolvimento;  
 Admissão;  
 Recrutamento e seleção; 
 Avaliação de desempenho; 
 Diagnósticos organizacionais. 

Saúde 

 Centros Médicos e Hospitais 
 Dispositivos da rede nas 

esferas: Municipal, Estadual 

ou Federal (UBS, Pronto 

Atendimentos, NASF, CAPS, 

CERSAM) 
 SPA - FAPAM   

 Triagem, Avaliação Psicológica, 

Plantão Psicológico, Psicoterapia; 
 Assistência (paciente/ cliente, família 

ou equipe de saúde); Acompanhamento 

psicoterapêutico e realização de 

interconsultas; 
 Atividades desenvolvidas nos âmbitos 

da prevenção, promoção e intervenção.  

Social 

 

 Instituições 
 Comunidades 
 Centros de apoio (CRAS, 

CREAS, Centro Pop) 

 Atuação junto a organizações 

comunitárias em equipe 

multidisciplinar/interdisciplinar no 

diagnóstico, no planejamento, 

execução e avaliação de serviços e 

programas comunitários; 
 Estratégias de ação para a promoção 

social nos âmbitos saúde, lazer, 

educação, trabalho, segurança, 

assistência social entre outros. 

Esporte 

 Escolas 
 Clubes 
 Associações 

 Avaliação Psicológica; 
 Projetos e programas de intervenção 

psicológica, individual e grupal, para a 

realização pessoal e melhoria do 
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desempenho do esportista; 
 Otimização das relações entre 

esportistas, pessoal técnico e 

dirigentes; 
 Treinamentos. 

Educação 

 

 Escola 
 Espaços não formais 
 SPA 

 Projetos e programas de intervenção e 

mediação (administrativos, professores, 

alunos e familiares). 
 Projetos e programas de intervenção e 

mediação em ambientes escolares. 
 Triagem; 
 Avaliação e intervenção psicológica; 
 Orientação Profissional. 

 

 

 

7. DURAÇÃO E MUDANÇA DE LOCAL DE ESTÁGIO  
 

Os Estágios Específicos desenvolvidos, seja nas unidades concedentes, como, por exemplo, 

empresas, intuições públicas ou privadas, ou no SPA, terão duração de no mínimo 6 (seis) 

meses e no máximo 1 (um) ano. Terminado este tempo, o estagiário participará de um novo 

processo seletivo, conforme consta no item 5.1. deste Manual.   

 

7.1 Carga horária 
  

A carga horária total do estágio específico é de 480 horas divididas em 4 semestres/ períodos, 

distribuídos da seguinte forma: 

 

 

 

  

 

8. ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

As orientações serão oferecidas pelos professores da FAPAM nas dependências do SPA ou, 

eventualmente, no local de estágio, desde que em condições éticas adequadas. Poderão ser 

realizadas de modo individual ou grupal; neste caso, os grupos serão formados por no 

máximo 10 (dez) alunos estagiários, e os encontros ocorrerão semanalmente por um período 

Período (s) Carga Horária 

Semestral 120 h 

Semanal 6 h 
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de duas horas e trinta minutos. Em caso de supervisão individual, o tempo mínimo será 30 

minutos.  

A distribuição semanal da carga horária das atividades dos estagiários deverá atender aos 

seguintes critérios: 

 

 

 

 

 

O aluno deverá ter 75% de frequência nas orientações dos professores, devendo, ainda, 

justificar a sua ausência e buscar orientações em outro momento. Nos casos em que o aluno 

faltar mais que o permitido, o orientador deverá informar ao Responsável Técnico do SPA 

para que se tomem as medidas cabíveis. Além disso, deverá cumprir integralmente a proposta 

de horas de campo. 

 

8.1. Planejamento 
 

Todos os alunos deverão elaborar com o professor orientador e o supervisor externo (em caso 

de estágio em unidade concedente) o Plano de Atividade de Estágio Específico antes do início 

das atividades e entregar à Coordenação do SPA para que este seja arquivado na pasta de cada 

aluno. 

 

8.2. Execução 
 

No desenvolvimento das atividades propostas, o estagiário deve: 

a) Estar atento às especificidades dos indivíduos, grupos e/ou instituições com os quais 

está em contato durante o estágio; 

b) Utilizar, no decorrer do estágio, conhecimentos teóricos e técnicos adequados à 

realização de seu plano de trabalho; 

c) Cumprir o cronograma especificado no plano de estágio; 

d) Adotar conduta ética no exercício das atividades de estágio, conforme o CEPP e 

demais regulamentações pertinentes ao estágio e à prática profissional; 

e) Fazer o devido registro dos atendimentos, mantendo as pastas atualizadas; 

Procedimento  Carga horária 

Orientação 2h30min  

Atividades de Campo 3h30min 
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f) Cumprir as regras de estágio determinadas e acordadas entre as partes nas instituições 

externas; 

g) Manter o registro das horas de estágio de acordo com os protocolos determinados pelo 

serviço; os alunos que não cumprirem as horas previstas pelo estágio estarão 

comprometidos em sua avaliação. 

 

8.3. Avaliação 
 

A avaliação do desempenho do aluno será realizada de maneira continuada. Os orientadores 

se basearão nos seguintes critérios:  

a) Cumprimento das atividades do estágio; 

b) Justificativa com antecedência de suas ausências;  

c) Interesse demonstrado em relação ao estágio; 

d) Organização e atualização dos materiais dos usuários atendidos por ele;  

e) Comparecimento e pontualidade nas orientações e atividades de estágio; 

f) Cumprimento e qualidade da atuação nas atividades de estágio; 

g) Participação e contribuição na sistematização dos conteúdos que norteiam a 

orientação; 

h) Postura ética na atuação; 

i) Conhecimento teórico em relação ao conteúdo; 

j) Utilização adequada e responsabilidade com materiais, relatórios e outros recursos 

necessários à atividade de estágio; 

k) Entrega de relatórios semestrais. 

 

8.4. Documentos para avaliação e finalização do estágio 
 

O estagiário deverá apresentar, na ocasião da conclusão do seu estágio, os seguintes 

documentos: 

a) Relatório final de suas atividades, contendo uma interlocução da fundamentação 

teórica e sua prática acerca do seu campo de atuação. O formato e orientação é de 

critério de cada professor; 

b) Controle de frequência das horas cumpridas em supervisão e em horas de campo ou 

prática; 
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c) Plano de atividade do Estágio Específico; 

d) Avaliação do aluno pelo professor orientador e pelo supervisor externo, em caso de 

estágio em unidade concedente (opcional).  

 

Todos estes documentos deverão ser assinados pelo professor orientador e pelo supervisor (no 

caso do estágio externo), devendo ficar na pasta do aluno, sob a responsabilidade da 

Coordenação do SPA.  

A nota final dada pelo professor será composta pela análise de todas essas atividades 

realizadas pelo aluno durante o semestre, bem como da entrega de todos os materiais citados. 

Os casos omissos deverão ser objeto de discussão pela Coordenação do SPA e Orientadores/ 

Supervisores.  
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ANEXO 1  

AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO ESPECÍFICO 
 

ESTAGIÁRIO(A) CURSO / PERIODO 

 

 

 

EMPRESA (CONCEDENTE)/ SPA  

PROFESSOR ORIENTADOR 

SUPERVISOR 

PERÍODO DO ESTÁGIO  

 

           

INÍCIO _____ / _____ / _____ 

 

TÉRMINO _____ / _____ / _____ 

AS ATIVIDADES ESTÃO SENDO (OU) FORAM DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O PLANO 

DE ESTÁGIO?                       (   ) SIM                                  (    ) NÃO 

      

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTAGIÁRIO  

ASPECTOS CONSIDERADOS Insatisfatório Regular Bom Muito Bom Excelente 

Conhecimentos demonstrados no 

desenvolvimento das atividades 

     

Cumprimento das atividades programadas      

Comprometimento com resultados / 

qualidade dos trabalhos 

     

Disposição para aprender / entusiasmo e 

motivação 

     

Cooperação / colaboração e trabalho em 

equipe 

     

Iniciativa na solução dos problemas      

Assiduidade e pontualidade      

Relacionamento com colegas e superiores      

Disciplina quanto às normas e 

regulamentos internos da empresa 

     

Observções:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

AVALIADO POR: (    ) PROFESSOR ORIENTADOR   (     ) SUPERVISOR     (    ) ALUNO (A) 

DATA_____/________/________ 

                                                                                         

Assinatura 

 



 

 

Faculdade de Pará de Minas – Fapam | Página 15 de 20 
 

 

ANEXO 2 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE ESTAGIÁRIO 
 

 

 

Pará de Minas (MG), ____de _______________de _________. 

 

Prezado (a) Sr. (a)____________________________________________________________ 

 

Vimos por meio desta apresentar a V. Sª. o (a) acadêmico (a) 

___________________________________________________________________________ 

matrícula nº._________, regularmente matriculado e frequentando o _____período do Curso de 

Psicologia da Faculdade de Pará de Minas – FAPAM, para desenvolver atividades de estágio na (o) 

________________________________________________________________ 

_________________________, no período de _________ a __________. 

 

Certo de contar com vossa atenção no sentido de viabilizar o cumprimento do estágio, 

antecipamos nossos sinceros agradecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

______________________________________ 

Professor Orientador/ Supervisor 

 

______________________________________ 

Aluno/ Estagiário 
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ANEXO 3 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE ESTÁGIO 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local____________________,_____de_____ de_________ 

 

 

_____________________________________ 

Supervisor (externo) 

Professor orientador (caso o estágio tenha sido realizado no SPA) 

Carimbo e assinatura 

Nome do Estagiário: 

Nº de matrícula do Estagiário: Período:  

Local de estágio: 

Professor Orientador: 

Supervisor de campo (se houver): 

Mês/ano:  

Data Horário de 

entrada 

Horário de 

Saída 

Assinatura do Estagiário 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL DE HORAS  
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ANEXO 4 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E 

SUPERVISÃO 

 
Nome do Estagiário: 

Nº de matrícula do Estagiário: Período:  

Local de estágio: 

Professor Orientador: 

Supervisor de campo (se houver): 

Mês/ano:  

Data Horário  

 

Descrição da (s) atividade (s)  

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

TOTAL DE HORAS  

  

     

Local____________________,_____de_____ de_________ 

 

 

 

_____________________________________ 

Aluno/ Estagiário 
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ANEXO 5 

 PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO ESPECÍFICO 

 
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 
NOME:____________________________________________________________________ 

Nº DE MATRÍCULA:____________PERÍODO__________SEMESTRE:_______________ 

CURSO PSICOLOGIA                                               DATA ______/___________/________ 

TELEFONES:_______________________________________________________________  

E-MAIL:___________________________________________________________________ 

PROFESSOR ORIENTADOR:_________________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE (PREENCHER EM CASO DE ESTÁGIO 

EXTERNO) 
NOME DA ORGANIZAÇÃO CONCEDENTE DO ESTÁGIO:  

___________________________________________________________________________ 

RAMO DE ATIVIDADE PRINCIPAL DA UNIDADE CONCEDENTE:  

___________________________________________________________________________ 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO DA UNIDADE CONCEDENTE:  

___________________________________________________________________________ 

NOME DO PROFISSIONAL SUPERVISOR DO ESTÁGIO:  

___________________________________________________________________________ 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SUPERVISOR: ________________________________ 

TELEFONE (S):_____________________________________________________________ 

E-MAIL:___________________________________________________________________ 

CRP (OU REGISTRO PROFISSIONAL):_________________________________________ 

 

HORÁRIO (S) QUE REALIZARÁ O ESTÁGIO: 
(     ) SEGUNDA-FEIRA: DE _______H. ÀS _______H. 

(     ) TERÇA-FEIRA: DE _______H. ÀS _______H. 

(     ) QUARTA-FEIRA: DE _______H. ÀS _______H. 

(     ) QUINTA-FEIRA: DE _______H. ÀS _______H. 

(     ) SEXTA-FEIRA: DE _______H. ÀS _______H. 

(     ) SÁBADO: DE _______H. ÀS _______H. 

 

OBJETIVOS DO ESTÁGIO: 
Qual a contribuição do estágio para a formação do estudante? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Qual a contribuição do estudante para o usuário, cliente, paciente ou empresa? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Instrumentos e recursos que serão utilizados:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO LOCAL DE 

ESTÁGIO: 
1)________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3)________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4)________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5)________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6)________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Pará de Minas (MG), _______ de ______________ de_________. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do aluno/ Estagiário 

 

 

Aprovado e Autorizado por: 

 

 

_____________________________________ 

Professor Orientador/ Supervisor 

 

 

 

_____________________________________ 

Supervisor do Campo de Estágio 

 


