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RESOLUÇÃO Nº 145/2017-SGFMB 
 
 

Aprova o Manual de Estágio Curricular 
Supervisionado do Curso de Bacharelado em 
Ciências Contábeis da Faculdade Montes Belos                                                                     

 
Considerando o disposto no Regimento Interno Arts 30 a 33, incisos e parágrafos.  
 

O CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE MONTES BELOS - CONSUP  APROVOU E O (A) 
DIRETOR (A) GERAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS E REGIMENTAIS, 
SANCIONA A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 
Art. 1º Fica aprovado o Manual do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de 
Bacharelado em Ciências Contábeis da Faculdade Montes Belos, cujo inteiro teor se 
publica em anexo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
 
 
 
 

Dê-se ciência. 
Cumpra-se. 

 
 
 
 

 
 

São Luís de Montes Belos, 16 de janeiro de 2017 
 

 
 
 
 
 

ProfºMs. Paulo Eustáquio Resende Nascimento 
Diretor Geral FMB 
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OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

DA FACULDADE MONTES BELOS 

 

 Este manual é uma orientação aos alunos do Curso de Bacharelado em Ciências 

Contábeis da Faculdade Montes Belos. 

 Além das orientações aqui contidas, deve-se seguir a Lei 11.788 de 25 de 

setembro de 2008, a qual dispõe sobre estágios de estudantes.  

 

1. Estágio 

 

1.1Denominação 

 Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

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

freqüentando o ensino de educação superior (Lei 11.788 de 25/09/2008).  

 

1.2 Objetivos 

 São objetivos do estágio:  

•Proporcionar aos estudantes um aprendizado com a realidade, propiciando 

acomplementação do ensino e da aprendizagem;  

•Proporcionar uma visão abrangente e crítica da profissão para a qual está se 

preparando;  

•Contribuir na preparação do estudante para o início de suas atividades profissionais;  
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•Possibilitar uma interação entre o meio acadêmico e a sociedade;  

•Aplicar os conhecimentos acadêmicos na vivência prática. 

 

1.3 Tipos de Estágio 

 

ESTÁGIO NÃO  OBRIGATÓRIO – Estágio  não-obrigatório  é  aquele  desenvolvido  como 

atividade  opcional,  acrescida  à  carga  horária  regular  e  obrigatória;  portanto,  não  

poderá  ser contabilizado  como  horas  de  Atividade  Complementar.  Será  realizado em  

qualquer  fase  do curso, nas áreas que contemplam o Curso de Ciências Contábeis. 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO – A carga horária do Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório para o curso de graduação em Ciências Contábeis é de 140 horas no sétimo 

período (7º) e 160 horas no oitavo período (8º) de acordo com o Projeto Pedagógico do 

Curso. 

 Oestágio iniciará conforme o prazo estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso 

para implementação desse componente curricular. 

 No Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, a carga horária a ser 

cumprida, compatível com a jornada acadêmica do estagiário, deve observar o máximo 

de 6 (seis) horas diárias, perfazendo de 30 (trinta) horas semanais, salvo nos casos de 

cursos que utilizam períodos alternados entre teoria e prática em que não estão 

programadas aulas presenciais: nesses últimos casos, a jornada semanal do estágio não 

poderá ser superior a 40 (quarenta) horas semanais, ajustadas de acordo com o termo 

de compromisso a ser firmado entre as partes. 

 

1.4 Áreas do Estágio 

            Os Estágios do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis poderão ser 
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realizados dentro das áreas da atividade profissional do Bacharel em Ciências Contábeis,  

em organizações públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. De acordo com o 

Manual do Administrador elaborado pelo Conselho Federal de Ciências Contábeis, 

entende-se  como campos privativosdo Administrador os seguintes: Ciências Contábeis 

Financeira, Ciências Contábeis de Material, Ciências Contábeis Mercadológica, Ciências 

Contábeis da  Produção,  Ciências Contábeis de  Pessoal,  Orçamento,  Organização  e  

Métodos  e  

Relações de Trabalho, bem como os Campos Conexos, a saber, Ciências Contábeis de 

Consórcios, Ciências Contábeis de Comércio Exterior, Ciências Contábeis de 

Cooperativas, Ciências Contábeis Hospitalar, Ciências Contábeis de Condomínios, 

Ciências Contábeis de Imóveis, Ciências Contábeis de Processamento de Dados, Ciências 

Contábeis Rural, e Ciências Contábeis Hoteleira. 

 

1.5 Local do Estágio 

 O aluno pode escolher o local e a área de realização do estágio em organizações 

públicas, privadas, comunitárias, governamentais ou não governamentais, com ou sem 

fins lucrativos, que possuam atividades relacionadas com as áreas de estágio do Curso 

de Ciências Contábeis. Quando o aluno não encontrar local para a realização de seu 

estágio, caberá aos professores responsáveis pelas disciplinas de Estágio Supervisionado 

em Ciências Contábeis,bem  como  aos  demais  professores  do  Curso  de  Ciências 

Contábeisprospectar novas oportunidades de estágio, que satisfaçam aos objetivos do 

estágio e os interesses do aluno. Os estágios poderão ser realizados no município de São 

Luis de Montes Belos ou fora dele. 
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1.6 Termo de Compromisso 

 As atividades de estágio somente serão válidas quando precedidas dacelebração 

de um Termo de Compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e o 

Coordenador do Estágio Supervisionado em Ciências Contábeis. No termo de 

compromisso deve constar a carga horária diária – que não pode ser superior a 06 (seis) 

horas – e a carga horária semanal, não superior a 30 (trinta) horas, além das demais 

condições do estágio.  

 

1.7 Supervisão de Estágio 

  As atividades do estagiário serão acompanhadas por um professor 

orientador, e por um supervisor designado pela organização concedente do estágio.  

1.7.1 Supervisor no local de estágio – deverá ser um profissional de nível superior, 

ligado à área do curso ou, na ausência deste, o responsável pelo setor onde o 

estagiário desempenhará suas atividades, ou outro profissional que se disponha a 

supervisionar e orientar as atividades do estudante, conforme a Carta de 

Compromisso do Supervisor no Local de Estágio. 

1.7.1.1Funções do supervisor no local de estágio: 

• orientar e supervisionar o estagiário em seu programa de trabalho e em suas 

atividades de estágio, quando solicitado;  

• apresentar ao coordenador de estágio eventuais problemas do estagiário em 

seu local de estágio;  

• avaliar o comportamento do estagiário sob o ponto de vista ético e técnico, 

encaminhando os resultados ao coordenador de estágio, mediante o 

acompanhamento com as atividades desenvolvidas pelo estagiário e Avaliação do 

Estagiário pelo Supervisor no Local de Estágio ou instrumento específico da 

instituição, conforme as Normas da FMB. 
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1.7.2 Coordenador de estágio – professor designado   pelo Coordenador de 

Ciências Contábeis, o qual será responsável pela disciplina Estágio 

Supervisionado em  Ciências Contábeis. Para  os  estágios  não obrigatórios será 

designado, pelo Departamento, um professor orientador na área em que o aluno 

esteja realizando o estágio.  

1.7.2.1 Funções do coordenador  orientador do estagio: 

•estruturar e coordenar as disciplinas Estágio Supervisionado em Ciências 

Contábeis;  

•planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades relacionadas com os 

estágios;  

• manter  contato  com  as  organizações,  buscando  vagas  para  atender  as 

necessidades  dos alunos;  

• acolher  as  propostas  feitas  por  organizações,  para  a  realização  de  estágios  

a  fim  de compatibilizá-las com as necessidades de formação dos alunos;  

• divulgar  as  ofertas  de  estágio  e  encaminhar  os  interessados  às  

organizações  concedentes, através de Carta de Apresentação do Aluno;  

•enviar  ao  supervisor  do  estágio  na  organização  os  documentos  de  

Acompanhamento  e  Avaliação  do  Estagiário  pelo  Supervisor  no  Local  de  

Estágio   e  o  Termo  de Compromisso de Estágio: 

•interagir com o supervisor no local de estágio visando o acompanhamento do 

desempenho do estagiário. 

 



MANUAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE BACHARELADO 
EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
 

10 

 

1.8. Responsabilidades dos Estagiários 

• executar as atividades conforme o plano, levando em conta as normas da 

organização;  

• participar das reuniões e/ou seminários de estágio, organizados pelo respectivo 

coordenador de estagio; 

• elaborar  o  Relatório  Final  de  Estágio  e  entregar  na data  prevista  ao  

coordenador de estágio;  

• atuar conforme princípios éticos e morais. 

 

1.9. Avaliação de Estágio 

 O estágio será  avaliado  a  partir  do  documento  de  Acompanhamento  e  

Avaliação  do Estagiário  ou  instrumento  específico  da  instituição,  incluindo  uma  

nota final  Ótimo – 5, Bom – 4, Regular – 3, Insatisfatório – 2. 

 A composição da nota se dará pela média aritmética das seguintes avaliações: 

umÓtimo – 5, Bom – 4, Regular – 3, Insatisfatório – 2.,encaminhada pelo supervisor do 

local de estágio; uma nota Ótimo – 5, Bom – 4, Regular – 3, Insatisfatório – 2, referente 

ao relatório final de estágio, atribuída pelo coordenadordo estagio. Será considerado 

aprovado o aluno que  obtiver  média  final  igual  ou  superior  a  7,0.  As  disciplinas  de 

Estágio  Supervisionado  em Ciências Contábeis não possibilitam a realização de exame. 

 

1.10. Das Disposições Finais 

 Os casos omissos serão resolvidos entre o coordenador de estagio e o 

Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeisda Faculdade Montes 

Belos. 
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1.11. Documentação 

 Ficam instituídos os seguintes documentos que terão como objetivo instrumentar  

o processo de estágio no âmbito do Departamento de Ciências Contábeis 

Da FMB, os quais encontram-se em anexo. 

1. Carta de Apresentação do Aluno; 

2. Convenio de Estágio; 

3. Termo de Estágio; 

4 . Carta de Caracterização da Empresa Concedente; 

5. Desempenho do Aluno – Avaliação da Empresa Concedente; 

6. Desempenho do Aluno – Avaliação do Coordenador FMB; 

7 – Acompanhamento de Estágio – Parte Empresa; 

8. Acompanhamento de Estágio – Parte Coordenador; 

9. Relatório de Síntese Mensal; 

10. Carta de Término de Estágio – Parte Empresa. 

 

Obs.:Todos  os  documentos  devem  ser  encaminhados  em  3  (três)  vias,  ficando  uma  

via  com o Coordenador do Estágio, outra na Empresa concedente e outra com o 

Estagiário. 
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2. ANEXOS 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

São Luis de Montes Belos, _____de ______________ de 2017 

  

Ilmo(a) Sr(a): 

______________________________________ 

Cargo _________________________________ 

 

Tenho a satisfação de apresentar o(a) acadêmico(a) 

__________________________________, regularmente matriculado(a) na turma ___________ do 

Curso de Ciências Contábeisdo _______período desta Faculdade, para estágio junto a esta 

empresa, por solicitação da profa Simone da Glória Alves Silva, responsável pela 

disciplina de Estágio Supervisionado I e II. 

Com votos de estima e apreço, subscrevo-me, 

 

Atenciosamente, 

 

 

ProfaEsp.Grazielly Maria de Oliveira Siqueira 

Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis 
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CONVÊNIO DE ESTÁGIO 

 

Por este INSTRUMENTO PARTICULAR DECONVÊNIO DE ESTÁGIO, que entre si 

fazem, na melhor forma de direito, justas e avençadas, de um lado o CENTRO 

EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no 

CNPJ sob o nº. 04.907.186/0001-18, com sede na Avenida Hermógenes Coelho, nº 340, 

Setor Universitário, na cidade de São Luís de Montes Belos - Estado de Goiás, Entidade 

Mantenedora da Faculdade Montes Belos, devidamente representada por seu gerente 

acadêmico Suely Barbosa,residente e domiciliada em São Luís de Montes Belos – Goiás e 

pela Coordenadora de Estágio do curso de Ciências Contábeis, Sra. SIMONE DA GLORIA 

ALVES SILVA, brasileira, casada, professora, portadora da Carteira de Identidade (RG) 

nº. 1 437 914, expedida pela SSP/GO e inscrita no CPF sob o nº. 307.301.201-04, 

residente e domiciliada em São Luis de Montes Belos – Goiás, e de outro lado, 

______________, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. _______________, 

denominado de ____________, com sede na __________________, Setor ____________, (Cidade) – 

Goiás,devidamente representada por __________, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº. 

_____________, residente e domiciliado em _____________ - Goiás, doravante denominada 

UNIDADE CONCEDENTE, convencionando as cláusulas e condições seguintes: 

 

  DO OBJETIVO DO CONVÊNIO 

Este Convênio tem por objetivo unir a FACULDADE MONTES BELOSe a Unidade 

Concedente no sentido de estabelecer uma cooperação recíproca entre as partes visando 

o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar a plena 

operacionalização da Lei 11.788/08 relacionada ao estágio de interesse curricular e 

extracurricular, entendido o estágio como uma estratégia de profissionalização que 

complementa o processo Ensino – Aprendizagem, para o Curso de Ciências Contábeis 

oferecido pelaFACULDADE MONTES BELOS. 
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CLÁUSULA 1ª 

1. Os estágios a serem desenvolvidos pelos estudantes da FACULDADE MONTES 

BELOS, junto à Unidade Concedente, serão realizados segundo as seguintes 

condições básicas:  

a. Em conformidade com a lei 11.788/08.  

b. O aluno que estiver, regularmente, matriculado e com freqüência regular;  

c. Respeitando-se as normas referentes aos estágios da FACULDADE MONTES 

BELOS, as características e especificidade de cada curso.  

 

CLÁUSULA 2ª 

Para a realização desses estágios, a FACULDADE MONTES BELOS e a Unidade 

Concedente ora conveniadas, estabelecem que: 

1. A Unidade Concedente de estágios, a seu exclusivo critério e de acordo com 

sua disponibilidade e campos de estágio, solicitará à FACULDADE MONTES 

BELOS a indicação de alunos, cujo currículo escolar permita e/ou demande 

estágio;  

2. A Unidade Concedente de estágio e a FACULDADE MONTES BELOS, por 

estarem de pleno e comum acordo, para efeitos da Lei 11.788/08, em 

conformidade com seus artigos 3º e 12°, estabelecem que caberá à Unidade 

Concedente, a responsabilidade por todos os procedimentos subsidiários 

necessários a realização do(s) estágio(s) objeto(s) deste Convênio.  

3. O número total de alunos por período não poderá ultrapassar 05 (cinco). 

 

CLÁUSULA 3ª 

Para a realização do(s) estágio(s), decorrente (s) do presente Convênio, será 

celebrado um termo de compromisso de estágio entre o estudante-estagiário e a 
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Unidade Concedente, com a interveniência da FACULDADE MONTES BELOS, nos termos 

do art. 3º da Lei 11.788/08. 

1. O Termo de Compromisso de Estágio, fundamentado e vinculado ao presente 

Convênio, ao qual será anexado posteriormente, terá por função básica 

particularizar a relação jurídica especial existente entre o estudante–

estagiário e a Unidade Concedente;  

2. Assim materializado, caracterizado e documentado, o estágio que vier a ser 

realizado ao abrigo deste Convênio, não acarretará vínculo empregatício de 

qualquer natureza entre o estudante-estagiário e a Unidade Concedente de 

estágio, nos termos do que dispõe a Lei nº 11.788/08.  

 

CLÁUSULA 4º 

No desenvolvimento do Convênio ora compromissado, caberá à FACULDADE MONTES 

BELOS: 

1. Fornecer ao estudante-estagiário, a cada semestre, ou sempre que se fizer 

necessário, respeitando-se sempre os prazos estipulados pela secretaria 

geral, o atestado de matrícula a fim de documentar a sua situação acadêmica;  

2. O estabelecimento e o ajuste das condições imprescindíveis para a 

caracterização, elaboração e formalização dos instrumentos mencionados e 

exigidos nos artigos 7°e 8°da Lei 11.788/08; 

3. Comunicar a Unidade Concedente, sempre que solicitado, dados referentes à 

conclusão, abandono, mudança de curso, ou o trancamento de matrícula do 

estudante–estagiário, fatos esses que implicam na interrupção do respectivo 

Termo de Compromisso de Estágio.  

4. Efetivar Seguro Contra Acidentes Pessoais ao estagiário,  de acordo com o 

disposto no Artigo 9º da Lei 11.788/08, caso o estágio seja supervisionado. 

5. Fornecer à Unidade Concedente professor orientador para acompanhar os 

trabalhos que serão desenvolvidos pelo aluno-estagiário, conforme 
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determina o parágrafo 1º do Artigo 3º da Lei 11.788/08, seja no estágio 

supervisionado ou não supervisionado. 

 

CLÁUSULA 5ª 

 No desenvolvimento do Convênio ora compromissado, caberá à Unidade 

Concedente: 

1. Em comum acordo com a FACULDADE MONTES BELOS e o Aluno, definir 

jornada de estágio obedecendo às atividades escolares, não ultrapassando o 

período de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. Conforme dita 

o artigo 10° da Lei 11.788/08.  

2. Emitir e fornecer ao estudante-estagiário o respectivo atestado de realização 

do estágio, ao término do mesmo;  

3. Comunicar a FACULDADE MONTES BELOS, sempre que solicitada e/ou julgar 

necessário, informações referentes ao desenvolvimento do estágio, bem 

como do estudante-estagiário, através de relatórios e/ou formas que se 

fizerem necessárias;  

4. Proporcionar ao estudante-estagiário condições de estágio compatíveis com 

o currículo, programas e calendários de atividades escolares da FACULDADE 

MONTES BELOS, bem como as condições mínimas, no que se refere ao 

respeito e  à dignidade do estudante– estagiário;  

5. Comunicar à FACULDADE MONTES BELOS a interrupção, conclusão ou 

eventuais modificações do convencionado no termo de compromisso de 

estágio.  

6. Efetivar Seguro Contra Acidentes Pessoais ao estagiário,  de acordo com o 

disposto no Artigo 9º da Lei 11.788/08, caso o estágio não seja 

supervisionado.  

7. Fornecer ao aluno-estagiário da FACULDADE MONTES BELOS supervisor para 

acompanhar os trabalhos que serão desenvolvidos pelo aluno-estagiário, 
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conforme determina o parágrafo 1º do Artigo 3º da Lei 11.788/08, seja no 

estágio supervisionado ou não supervisionado. 

 

CLÁUSULA 6ª 

A FACULDADE MONTES BELOS e a Unidade Concedente velarão para que 

nenhuma importância, taxa, emolumentos ou quaisquer outras importâncias referentes 

às providências legais e administrativas para a obtenção e realização do estágio, seja 

cobrada do estudante– estagiário. 

 

CLÁUSULA 7ª 

O presente Convênio de Estágio terá vigência indeterminada podendo, porém, a 

qualquer tempo, ser denunciado por qualquer das partes, mediante comunicação por 

escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; denúncia essa, que poderá ter o 

caráter de aprimoramento das condições básicas de estágio, bem como o presente 

instrumento.  Fica acordado que os estágios em andamento, mesmo com a rescisão do 

Convênio, deverão ser respeitados para evitar prejuízo ao estudante-estagiário.  

 

CLAUSULA 8ª 

De comum acordo as partes convencionam que quaisquer conflitos decorrentes 

do presente Convênio, serão submetidos ao foro da Comarca de São Luís de Montes 

Belos - Goiás, para dirimir qualquer questão que se originar deste Convênio e que não 

possa ser resolvido amigavelmente. 

E por estarem de acordo, firmam este instrumento em 03 (duas) vias de igual teor e 

forma, para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
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 São Luís de Montes Belos – Goiás,  _________  de 2017. 

 

 

FACULDADE MONTES BELOS 

 

 

_______________________________________________ 

GRAZIELLY MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 

 

_______________________________________________ 

UNIDADE CONCEDENTE DO ESTÁGIO 

 

 

Testemunhas: 

 

1 ) ______________________________ ___________ CPF: _____________________________. 

 

2 ) ____________________________________ CPF: _____________________________. 
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

________________________________________________________, pessoa jurídica de direito ______________ 

inscrita no CNPJ sob o n°. _________________________, com sede na 

Rua/Av.________________________________________________________________________, devidamente 

representada por seu representante legal, ______________________, 

___________________________________, brasileiro (a), _________________, com RG sob o n° 

_______________________________, e  CPF n° __________________________, designada Empresa 

Concedente, e o CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 04.907.186/0001-18, com sede na Avenida 

Hermógenes Coelho, nº 340, Setor Universitário, na cidade de São Luís de Montes Belos - 

Estado de Goiás, Entidade Mantenedora da Faculdade Montes Belos, devidamente 

representada por seu gerente acadêmicoSuzana Marília,  residente e domiciliada em São 

Luís de Montes Belos – Goiás e pela Coordenadora de Estágio do curso de Ciências 

Contábeis, Sra. Grazielly Maria de Oliveira Siqueira, brasileira, casada, professora, 

portadora da Carteira de Identidade (RG) nº. 1.437.914, expedida pela SSP/GO e inscrita 

no CPF sob o nº. 307 301 201-04, residente e domiciliada em São Luis de Montes Belos – 

Goiás, como Interveniente, e do outro lado o (a) Estagiário 

(a)___________________________________________________, inscrito (a) no CPF sob n° 

____________________ e RG n° ____________________________, residente e domiciliado (a) na 

Rua/Av. __________________________________________________________________________, devidamente 

matriculado (a) no Curso de ____________________________, celebram o presente Termo de 

Compromisso de Estágio que se vincula ao Instrumento Jurídico (Convênio de Estágio) 

firmado entre a EMPRESA CONCEDENTE e aINSTITUIÇÃO DE ENSINO em 

______/_____/______, nos termos da Lei 11.788/08, onde os acordantes acima citados tem 

entre si contratadas as seguintes condições gerais: 

Cláusula Primeira – Objetivo do Estágio 
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O Termo de Contrato tem por objetivo a complementação dos conhecimentos 

ministrados pela FACULDADE MONTES BELOS e o aperfeiçoamento técnico profissional 

através da experiência prática, proporcionada nas condições de ESTAGIÁRIO. 

Cláusula Segunda – Programa de Estágio 

As atividades a serem desenvolvidas pelo ESTAGIÁRIO, dentro do contexto básico da 

profissão serão:  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

O qual será supervisionado (a) na CONCEDENTE pela professora, Simone da Glória Alves 

Silva, brasileiro (a), casado (a), inscrito (a) no CPF n°.307 301 201 04 e RG n°.1 437 914 

SSP/GO, com formação profissional na área de Ciências Contábeis, a qual irá 

acompanhar o ESTAGIÁRIO nos trabalhos que serão desenvolvidos pelo aluno-

estagiário, conforme determina o parágrafo 1º do Artigo 3º da Lei 11.788/08.  

Cláusula Terceira - Duração e Jornada 

A duração do estágio será de _______ a _______ podendo ou não ser prorrogado conforme 

entendimento entre as partes. A jornada de trabalho será de _______ horas semanais. 

Cláusula Quarta – Obrigações da Concedente 

A CONCEDENTE se compromete a contribuir para o cumprimento do objetivo do Estagio 

fixado na cláusula segunda, e ainda: 

I – respeitar a jornada de atividades, ou os prazos das tarefas determinadas e 

planejadas, inclusive no que tange ao horário escolar; 

II – ofertar condições que proporcionem a experiência profissional específica de 

formação do ESTAGIÁRIO. 
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Cláusula Quinta – Obrigações do Estagiário 

O ESTAGIÁRIO se compromete a desempenhar as atividades que a CONCEDENTE exigir, 

desde que relacionadas com a profissão adquirente e previstas no Plano de Trabalho, 

bem como:  

I – cumprir a programação de atividades de estágio aprovada pela INTERVENIENTE 

primando pela eficiência, exatidão, inovação e responsabilidade na execução; 

II – respeitar e preservar as normas internas da CONCEDENTE, guardando sigilo 

sobre informações de caráter privado nela obtidas, abstendo-se de prejudicar o 

bom nome, a imagem e/ou a confiança interna e pública da mesma, nos termos 

da lei; 

III – comunicar à CONCEDENTE e à INTERVENIENTE eventuais alterações nas 

atividades, Plano de Trabalho ou outras que repercutam no objetivo do Estágio.   

Cláusula Sexta – Obrigações da Interveniente 

Compete à FACULDADE MONTES BELOS, avaliar e orientar o Estágio, nos termos das 

respectivas normas internas, currículos e projetos pedagógicos, devendo intervir na 

relação estabelecida por este Termo de Compromisso, sempre que julgar necessário, 

tudo nos termos da Lei 11.788/08.  

Cláusula Sétima – Do Seguro Obrigatório 

A FACULDADE MONTES BELOS, ora INTERVENIENTE, se compromete a fazer o Seguro de 

Acidentes Pessoais, conforme determina o Artigo 9º da Lei 11.788/08.  

Cláusula Oitava – Da inexistência de vínculo empregatício 

No termo do artigo 3° da Lei 11.788/08, o Estágio não cria vínculo empregatício entre a 

empresa CONCEDENTE e ESTAGIÁRIO. 
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Cláusula Nona – Da Rescisão 

O presente instrumento contratual não constitui qualquer vínculo empregatício, 

podendo ser rescindido a qualquer tempo por qualquer uma das partes. 

De comum acordo as partes convencionam que quaisquer conflitos decorrentes do 

presente Termo, serão submetidos ao foro da Comarca de São Luís de Montes Belos - 

Goiás, para dirimir qualquer questão que se originar deste Termo de Estágio e que não 

possa ser resolvido amigavelmente. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 

03(três) vias de igual teor e forma. 

 

São Luís de Montes Belos – Goiás, ____________ de 2017. 

 

 

_________________________________________________________________ 

FACULDADE MONTES BELOS 

Interveniente 

 

 

         

RICARDO MARTINS DA COSTA 
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_____________________________________________________ 

GRAZIELLY MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 

 

 

______________________________________________ ____________________________________ 

Empresa Concedente  Estagiário 

 

 

Testemunhas: 

 

1 - ___________________________________________________________       CPF: _________________________; 

 

2 - ___________________________________________________________       CPF: _________________________. 
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CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ESTUDADA 

 

Nome do acadêmico(a):__________________________________________________________________________ 

 

Nome da empresa estudada: ____________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________________________________ 

Cidade: ______________________________________________________________________UF: _________________ 

Telefone: ___________________________________e-mail: ______________________________________________ 

 

Nome do proprietário: __________________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________e-mail: ______________________________________________ 

 

Supervisor do estágio na empresa:______________________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________________________________________ 

Telefone: _____________________________________e-mail: _____________________________________________ 

 

HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

Aqui deve ser relatado um breve histórico da construção da empresa, ou seja: como 

surgiu a ideia da criação da empresa; quando foi fundada; quantos sócios eram naquela 
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época; quais eram os produtos fabricados; se a sede era própria ou alugada; local a 

fundação; tipos de clientes atendidos; região atendida. Até a presente data, quanto 

tempo se passou, se ainda permanece estabelecida no mesmo local, quais são os 

produtos e clientes atuais, etc. Com relação à mão de obra utilizada, descrever qual é a 

sua qualificação (treinada internamente, escolaridade, etc); se há grande rotatividade na 

empresa; absenteísmo, etc). Nome da Empresa; Forma Jurídica; Ramo; Faturamento; 

Atividade Principal; Atividades secundárias; Produtos que Fabrica; Total de 

Empregados; Total de Empregados por Setor; Capital Social Atual; Sócios-Gerentes 

Principais; Objetivo Detalhado; Responsabilidade Social e Ambiental. Estrutura da 

Empresa -Organograma: Observação: Caso não exista organograma na empresa, o 

analista deverá elaborar um esboço da estrutura organizacional existente 
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DESEMPENHO DO ALUNO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

AVALIAÇÃO PELO PROFESSOR (A)NO PERÍODO DE  ____/____/____ a ____/____/____ 

 

ALUNO: _______________________________________________ ______________________________ 

PROFESSOR(A) 

ORIENTADOR(A):_________________________________________________________________ 

EMPRESA:______________________________________________________________________________________ 

 

1- ASPECTOS PROFISSIONAIS 

ASPECTOS 
NOTAS 

05 04 03 02 

RENDIMENTO NO ESTÁGIO: qualidade, rapidez, precisão com que 

executa as tarefas. 

    

FACILIDADE DE COMPREENSÃO: rapidez e facilidade em interpretar,  

colocar em prática ou entender instruções e informações verbais e 

escritas. 

    

NÍVEL DE CONHECIMENTO TEÓRICO E PRÁTICO: conhecimentos 

demonstrados no cumprimento do programa de estágio, tendo em vista 

sua escolaridade. 

    

ORGANIZAÇÃO E MÉTODO NO TRABALHO: uso de meios racionais 

visando melhorar a organização para o bom desenvolvimento do 

trabalho. 

    

INICIATIVA-INDEPENDÊNCIA: capacidade de procurar novas soluções 

sem prévia orientação, iniciativa em consultar livros e revistas técnicas 

visando ampliar seus conhecimentos. 
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2- ASPECTOS HUMANOS 

ASPECTOS NOTAS 

05 04 03 02 

ASSIDUIDADE: constância e pontualidade dos horário e dias de 

trabalho 

    

DISCIPLINA: facilidade em aceitar e seguir instruções de superiores e 

acatar regulamentos e normas 

    

SOCIALIDADE E DESEMBARAÇO: facilidade e espontaneidade com que 

age frente a pessoas, fatos e situações. 

    

COOPERAÇÃO: atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir 

para o alcance de um objetivo comum, influência positiva no grupo. 

    

RESPONSABILIDADE: capacidade de cuidar e responder pelas 

atribuições materiais, equipamentos e bens da instituição que lhe são 

confiados durante o estágio. 

    

 

3- FREQUÊNCIA 

 NÚMERO DE DIAS NÚMERO DE HORAS 

Comparecimento   

Faltas   

 

4- OUTRAS INFORMAÇÕES / OBSERVAÇÕES 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Data: ____/_____/_____           _______________________________________________ 

     Assinatura do Professor(a) Orientador(a) 

 

 

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO 

 

1- Os relatórios devem ser preenchidos mensalmente. 

2- O formulário preenchido deverá ser encaminhado à coordenação do estágio. 

3- Conceito das notas atribuídas: 

Ótimo – 5 

Bom – 4 

Regular – 3 

Insatisfatório – 2 

 

4- Informações complementares ou sugestões, utilizar o espaço disponibilizado no final 

deste formulário. 
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DESEMPENHO DO ALUNO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

AVALIAÇÃO PELA EMPRESA NO PERÍODO DE  _____/_____/_____ a _____/_____/_____ 

 

 

ALUNO: __________________________________________________________________ 

 

EMPRESA:_________________________________________________________________ 

SUPERVISOR NA EMPRESA:________________________________________________ 

 

CARGO  ______________________________TELEFONE P/CONTATO:______________ 

 

 

1- ASPECTOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 

 

ASPECTOS 
NOTAS 

05 04 03 02 

RENDIMENTO NO TRABALHO: qualidade e precisão com que executa 
as tarefas de estágio. 

    

FACILIDADE DE COMPREENSÃO: rapidez e facilidade em entender e 
colocar em prática. 

    

NÍVEL DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS: conhecimentos demonstrados, 
tendo em vista sua escolaridade. 

    

ORGANIZAÇÃO E MÉTODO NO TRABALHO: uso de meios racionais 
visando melhorar a organização para o bom desenvolvimento do 
trabalho. 

    

INICIATIVA-INDEPENDÊNCIA: capacidade de procurar novas soluções, 
sem prévia orientação,  dentro dos padrões adequados. 

    

 

 

2- ATITUDES 

 

ASPECTOS 
NOTAS 

05 04 03 02 

ASSIDUIDADE: constância e pontualidade no cumprimento do horário 
de trabalho 

    

DISCIPLINA e DISCRIÇÃO     

COOPERAÇÃO: atuação junto às pessoas no sentido de contribuir para o 
alcance de objetivos comuns; influência positiva no grupo. 

    

RESPONSABILIDADE: capacidade de cuidar e responder pelas 
atribuições, equipamentos, materiais e bens da instituição que lhe são 
confiados. 
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3- OUTRAS OBSERVAÇÕES 

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data: ____/_____/_____             _______________________________________________ 

             Assinatura do(a)  Supervisor(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE BACHARELADO 
EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
 

31 

 

ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO – PARTE EMPRESA 

 

ALUNO: ___________________________________________________ _____________ 

 

EMPRESA:_________________________________________________________________ 

 

SUPERVISOR NA EMPRESA:________________________________________________ 

 

CARGO DO SUPERVISOR: ____________TELEFONE P/CONTATO:__ 

 

 

Data 

 
Atividades Desenvolvidas 

Horas de   

Tarefas 

Práticas 

Visto 

Estagiário(a) 

Carimbo e visto 

do supervisor 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL DE HORAS DE TAREFAS 

PRÁTICAS 
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ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO – PARTE FACULDADE 

 

ALUNO: ___________________________________________________ ______________ 

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): __________________________________________ 

 

EMPRESA:________________________________________________________________ 

 

 

Data 

 
Atividades Desenvolvidas 

Horas 

de   

Orien

tação 

Visto 

Estagiário(a) 

Visto Prof. 

Orientador(a) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL DE HORAS DE ORIENTAÇÃO    
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RELATÓRIO SÍNTESE MENSAL 

Mês de: 

Nome do Estagiário: 

Matrícula: Curso: 

Área da  
Pesquisa 

Local do 
Estágio: 

Orientador(a): 

Atividades programadas: Tarefas Realizadas: 

  

  

  

  

  

Apreciação crítica das Atividades 

Bibliografia 

Data Assinatura do estagiário 

 

 

Avaliação do Supervisor / Responsável na Empresa 

 

Declaro que o Estagiário ___________________________cumpriu todas as 

atividades constantes do presente relatório, cumprindo uma carga horária de 

_____________horas. 

 

ENTIDADE______________________________________________ 

Assinatura do Supervisor na Empresa 

 

Avaliação do (a) professor(a) Orientador(a) 

Data 

 

Assinatura do (a)  Professor(a) Supervisor(a) 
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ATESTADO FINAL DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

 Atestamos para fins de conclusão do estágio supervisionado, que 

___________________________________, portador da carteira profissional nº_________________, série 

___________, e/ou RG______________________ e CPF_____________________, exerceu  

atividades nessa empresa na área de ______________________________________, no período de 

_____/_____/_____ a _____/_____/_____, tendo cumprido um total de _______ horas.  

 Solicitamos que as atividades desempenhadas pelo mesmo, que resultou no 

relatório final de estágio, por nós corroborado, tenha validade como estágio profissional 

no curso de Ciências Contábeis. 

  

 

 São Luis de Montes Belos, ________ de ________ de 2017. 

 

 

 

_______________________________ 

(Assinatura do responsável pelo estágio na 

empresa ou representante legal ) e carimbo com CNPJ 


