
                                                                                                                                                      

                                         

    
 
 
 
 
 
                                                                               

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO BELO JARDIM 

FACULDADE DO BELO JARDIM 

Autarquia Educacional de Belo Jardim 

Rodovia PE-166, s/n - BR, Belo Jardim - PE, 55150-000 

 

ESTAGIÁRIO: ___________________________________________________________ 

CURSO: ________________________________________________ PERÍODO: ______ 

DOCENTE SUPERVISOR – FBJ: ____________________________________________ 



                                                                                                                                                      

                                         

    
 
 
 
 
 
                                                                               

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO BELO JARDIM 

FACULDADE DO BELO JARDIM 

Autarquia Educacional de Belo Jardim 

Rodovia PE-166, s/n - BR, Belo Jardim - PE, 55150-000 

 

Caro (a) Aluno (a): 

 

 

A Prática Profissional, entendida aqui como Estágio Supervisionado, tem como principal objetivo 

proporcionar a você, aluno, o contato com a realidade na qual atuará. É, antes de tudo, um momento de análise 

e apreensão do contexto real, tornando-se dessa forma um elemento indissociável do conhecimento teórico, já 

que é parte integrante do processo de formação inicial e constitui-se como o espaço, por excelência, em que se 

realiza a união dialética entre a teoria e a prática. 

O Estágio Supervisionado é oferecido a partir 6º do período no curso de Ciências Contábeis da AEB-

FBJ. Está de acordo com o Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Superior, Resolução nº 

10, de 16 de Dezembro de 2004 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis, Bacharelado e em conformidade, ainda, com a Lei Nº 11.788/08. 

O Regulamento aprovado pelo Conselho Acadêmico da FBJ está em consonância, ainda, com o Projeto 

Pedagógico do curso que inclui o Estágio Curricular Supervisionado como um componente curricular 

direcionado à consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do formando e deverá 

ser de 300 horas.  

O Estágio Supervisionado é um componente obrigatório da organização curricular do bacharelado em 

Ciências Contábeis da FBJ. 

Dessa forma, dedique sua atenção para que as atividades sejam enriquecedoras, transformadoras, e não 

apenas horas cumpridas para integralização do curso. 

 

Desejamos um bom trabalho! 

 

Direção da FBJ, Direção do Curso de Ciências Contábeis, Coordenação de Estágios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      

                                         

    
 
 
 
 
 
                                                                               

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO BELO JARDIM 

FACULDADE DO BELO JARDIM 

Autarquia Educacional de Belo Jardim 

Rodovia PE-166, s/n - BR, Belo Jardim - PE, 55150-000 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CADASTRO DO ALUNO 

    

   

 

Aluno (a): ___________________________________________________________Período_______     

Endereço: _________________________________________________________________________ 

Bairro: ____________________________________ E-mail: _________________________________ 

Telefone Residencial: __________________________________Celular: _______________________ 

Possui experiência na área de Ciências Contábeis: (   ) Sim                (   ) Não 

- Área de trabalho que exerce atualmente: _______________________________________________ 

-Se atuar na área de Ciências Contábeis, preencha os campos abaixo: 

-Área de Profissional: ________________________________________________________________ 

-Atividades: ________________________________________________________________________ 

-Atividades: ________________________________________________________________________ 

-Atividades: ________________________________________________________________________ 

-Atividades: ________________________________________________________________________ 

-Atividades: ________________________________________________________________________ 

Tempo de experiência: ____________________ 

Empresa:__________________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________________________ 

Cidade:____________________________________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________ 

Fones:_____________________________________________________________________________ 

Nome do responsável pelo estágio na empresa____________________________________________ 

Nome do orientador: _________________________________________________________________ 

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que as informações acima fornecidas são 

verdadeiras e que, na qualidade de orientando, estou ciente dos meus direitos e deveres contidos no 

Regulamento de Estágio do Curso de Ciências Contábeis, da AEB-FBJ. 

Belo Jardim, ____ de ____________de _________ 

___________________________________________________ 

Assinatura do Aluno 

 

 

 

    FOTO 



                                                                                                                                                      

                                         

    
 
 
 
 
 
                                                                               

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO BELO JARDIM 

FACULDADE DO BELO JARDIM 

Autarquia Educacional de Belo Jardim 

Rodovia PE-166, s/n - BR, Belo Jardim - PE, 55150-000 

Termo de compromisso do estágio obrigatório (via estagiário) 

As partes abaixo qualificadas celebram neste ato Termo de Compromisso de Estágio, conforme a Lei nº. 

11.788/08. 

DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Instituição de Ensino: Autarquia Educacional do Belo Jardim-AEB/Faculdade de Belo Jardim-FBJ 

CNPJ: 11.464.153/0001-06 

Telefones:  (81) 3726-1929/ (81) 3726-1800 

Endereço: Rodovia-PE, Km 05 

Cidade: Belo Jardim-PE 

DADOS DO ESTAGIÁRIO 

Estagiário (a): 

Curso: Matrícula:                                     Bacharel  

Turno/Curso: Semestre:                                              Telefones: 

Endereço: 

Cidade:  CEP: 

Data de Nascimento:        ____/_____/_____  

CPF:   RG:                       SSP - 

Orientador na AEB-FBJ: 

Telefones:  

E-mail: 

Local de realização do Estágio: 

CNPJ:   

Telefones: FAX: 

Endereço: 

Cidade:                        CEP:  

Responsável pelo estágio:  

Telefones: 

E-mail: 

 

Cláusula 1ª: O presente termo de compromisso formaliza a realização de estágio curricular, de 

caráter obrigatório, conforme a legislação vigente, sem caracterização de vínculo empregatício, visando 

à realização de atividades compatíveis com a programação curricular e projeto pedagógico do curso, 

devendo permitir ao estagiário, regularmente matriculado, a prática complementar do aprendizado. 

 

 

 



                                                                                                                                                      

                                         

    
 
 
 
 
 
                                                                               

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO BELO JARDIM 

FACULDADE DO BELO JARDIM 

Autarquia Educacional de Belo Jardim 

Rodovia PE-166, s/n - BR, Belo Jardim - PE, 55150-000 

Cláusula 2ª: O estagiário desenvolverá as suas atividades na área de 

______________________________ da _________________________________ (INSTITUIÇÃO 

CONCEDENTE) sendo o Plano de Atividades de Estágio, em anexo, aprovado de comum acordo entre as 

partes, conforme o projeto pedagógico da Unidade de Ensino, a etapa e a modalidade da formação escolar 

do estagiário.  

Cláusula 3ª: O estágio será realizado no período de ____/____/____ a ____/____/____. 

Cláusula 4ª: O estágio terá uma jornada de atividade de ___ horas semanais, no horário de 

_____h às _____h, no local de atuação. 

           Cláusula 5ª: Na vigência regular do presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, o 

Estagiário estará segurado contra acidentes pessoais ocorridos no local do estágio ou em razão dele, 

através da Apólice de Seguros da ________________________________, sendo de inteira 

responsabilidade da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE a formalização do seguro contra acidentes 

pessoais a favor do Estagiário. 
                        Cláusula 6ª: São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ): 

a) avaliar as instalações do local de realização do estágio, bem como a sua adequação à formação cultural e 

profissional do estagiário, à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar 

do estagiário, assim como ao horário e calendário escolar; 

b) notificar a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE quando ocorrer a transferência, trancamento de curso, 

abandono ou outro fato impeditivo da continuidade do estágio; 

c) indicar orientador da área a ser desenvolvida no estágio para acompanhar e avaliar as atividades do 

estagiário; 

d) comunicar a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas, para que os alunos sejam liberados, conforme previsto na lei; 

Cláusula 7ª: São obrigações do ESTAGIÁRIO: 

a) cumprir com empenho e interesse toda a programação estabelecida para seu estágio; 

b) observar e cumprir as normas internas da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, inclusive as relativas ao 

sigilo e confidencialidade das informações a que tiver acesso; 

c) informar, imediatamente, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ) a rescisão antecipada do 

presente termo para que possa adotar as providências administrativas cabíveis; 
d) informar de imediato à INSTITUIÇÃO CONCEDENTE qualquer fato que interrompa, suspenda ou 

cancele sua matrícula na INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ); 

e) manter atualizado, junto  à INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, seus dados pessoais e escolares. 

f) assinar o presente termo e entregar uma via a cada parte; 

Cláusula 8ª: São obrigações da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE: 

a) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural; 

b) indicar um funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional compatível 

com a área de conhecimento do estagiário, que deve atuar de forma integrada com o orientador da 

AEB-FBJ; 

c) entregar, ao final de realização do estágio, relatório das atividades desenvolvidas e a avaliação de 

desempenho.  

Cláusula 9ª - O presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório e o Plano de 

Atividades de Estágio (Anexo 1) somente poderão ser prorrogados ou alterados mediante assinatura de 

termo aditivo, podendo, no entanto, ser: 

a) extinto automaticamente ao término do estágio; 

b) rescindido por deliberação da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE ou do Estagiário; 

c) rescindido por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo estagiário. 

Cláusula 10ª – A INSTITUIÇÃO DE ENSINO, a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, e o 

ESTAGIÁRIO, signatários do presente Termo de Estágio, de comum acordo com os termos ora ajustados, 

bem como com o Plano de Atividades de Estágio (Anexo 1) e para os efeitos da Lei n°  

 

 



                                                                                                                                                      

                                         

    
 
 
 
 
 
                                                                               

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO BELO JARDIM 

FACULDADE DO BELO JARDIM 

Autarquia Educacional de Belo Jardim 

Rodovia PE-166, s/n - BR, Belo Jardim - PE, 55150-000 

11.788/08, assinam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais. 

 

 

Belo Jardim , ______ de  _______________ de ________________. 

 

 

                   _________________________________________________________ 

 

Estagiário – Nome Completo e Assinatura 

 

__________________________________________ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AEB-FBJ 

(assinatura e carimbo) 

 

__________________________________________ 

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE  

(assinatura e carimbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      

                                         

    
 
 
 
 
 
                                                                               

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO BELO JARDIM 

FACULDADE DO BELO JARDIM 

Autarquia Educacional de Belo Jardim 

Rodovia PE-166, s/n - BR, Belo Jardim - PE, 55150-000 

Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório (Via Concedente) 

As partes abaixo qualificadas celebram, neste ato, Termo de Compromisso de Estágio, conforme a Lei nº. 

11.788/08. 

DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Instituição de 

Ensino: 

Autarquia Educacional do Belo Jardim-

AEB/Faculdade de Belo Jardim-FBJ 

CNPJ: 11.464.153/0001-06 

Telefones:  (81) 3726-1929/ (81) 3726-1800 

Endereço: Rodovia-PE, Km 05 

Cidade: Belo Jardim-PE 

DADOS DO ESTAGIÁRIO 

Estagiário (a): 

Curso: Matrícula:                                     Bacharel 

Turno/Curso: Semestre:                                              Telefones: 

Endereço: 

Cidade:  CEP: 

Data de Nasc:__/___/___  

CPF:   RG:                      SSP - 

Orientador na AEB-FBJ: 

Telefones:  

E-mail: 

Local de realização do Estágio: 

CNPJ:   

Telefones: FAX: 

Endereço: 

Cidade:                        CEP:  

Responsável 

pelo estágio: 

 

Telefones: 

E-mail: 

Cláusula 1ª: O presente termo de compromisso formaliza a realização de estágio curricular de 

caráter obrigatório, conforme a legislação vigente, sem caracterização de vínculo empregatício, visando 

à realização de atividades compatíveis com a programação curricular e projeto pedagógico do curso, 

devendo permitir ao estagiário, regularmente matriculado, a prática complementar do aprendizado. 

 



                                                                                                                                                      

                                         

    
 
 
 
 
 
                                                                               

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO BELO JARDIM 

FACULDADE DO BELO JARDIM 

Autarquia Educacional de Belo Jardim 

Rodovia PE-166, s/n - BR, Belo Jardim - PE, 55150-000 

Cláusula 2ª: O estagiário desenvolverá as suas atividades na área de 

______________________________ da _________________________________ (INSTITUIÇÃO 

CONCEDENTE) sendo o Plano de Atividades de Estágio, em anexo, aprovado de comum acordo entre as 

partes, conforme o projeto pedagógico da Unidade de Ensino, a etapa e a modalidade da formação escolar 

do estagiário.  

Cláusula 3ª: O estágio será realizado no período de ____/____/____ a ____/____/____. 

Cláusula 4ª: O estágio terá uma jornada de atividade de ___ horas semanais, no horário de 

_____h às _____h, no local de atuação. 

          Cláusula 5ª: Na vigência regular do presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, o 

Estagiário estará segurado contra acidentes pessoais ocorridos no local do estágio ou em razão dele, 

através da Apólice de Seguros da ________________________________, sendo de inteira 

responsabilidade da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE a formalização do seguro contra acidentes pessoais 

a favor do Estagiário. 

          Cláusula 6ª: São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ): 

e) avaliar as instalações do local de realização do estágio, bem como a sua adequação à formação cultural e 

profissional do estagiário, à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar 

do estagiário, assim como ao horário e calendário escolar; 

f) notificar a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE quando ocorrer a transferência, trancamento de curso, 

abandono ou outro fato impeditivo da continuidade do estágio; 

g) indicar orientador da área a ser desenvolvida no estágio para acompanhar e avaliar as atividades do 

estagiário; 

h) comunicar a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas, para que os alunos sejam liberados, conforme previsto na lei; 

Cláusula 7ª: São obrigações do ESTAGIÁRIO: 

g) cumprir com empenho e interesse toda a programação estabelecida para seu estágio; 

h) observar e cumprir as normas internas da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, inclusive as relativas ao 

sigilo e confidencialidade das informações a que tiver acesso; 

i) informar, imediatamente, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ) a rescisão antecipada do 

presente termo para que possa adotar as providências administrativas cabíveis; 

j) informar de imediato à INSTITUIÇÃO CONCEDENTE qualquer fato que interrompa, suspenda ou 

cancele sua matrícula na INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ); 

k) manter atualizado, junto  à INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, seus dados pessoais e escolares. 

l) assinar o presente termo e entregar uma via a cada parte; 

Cláusula 8ª: São obrigações da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE: 

d) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural; 

e) indicar um funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional compatível 

com a área de conhecimento do estagiário, que deve atuar de forma integrada com o orientador da 

AEB-FBJ; 

f) entregar, ao final de realização do estágio, relatório das atividades desenvolvidas e a avaliação de 

desempenho.  

Cláusula 9ª - O presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório e o Plano de 

Atividades de Estágio (Anexo 1) somente poderão ser prorrogados ou alterados mediante assinatura de 

termo aditivo, podendo, no entanto, ser: 

d) extinto automaticamente ao término do estágio; 

e) rescindido por deliberação da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE ou do Estagiário; 

f) rescindido por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo estagiário. 

Cláusula 10ª – A INSTITUIÇÃO DE ENSINO, a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, e o 

ESTAGIÁRIO, signatários do presente Termo de Estágio, de comum acordo com os termos ora ajustados, 

bem como com o Plano de Atividades de Estágio (Anexo 1) e para os efeitos da Lei n°  

 

 



                                                                                                                                                      

                                         

    
 
 
 
 
 
                                                                               

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO BELO JARDIM 

FACULDADE DO BELO JARDIM 

Autarquia Educacional de Belo Jardim 

Rodovia PE-166, s/n - BR, Belo Jardim - PE, 55150-000 

11.788/08, assinam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais. 

 

 

Belo Jardim , ______ de  _______________ de ________________. 

 

 

                   _________________________________________________________ 

 

Estagiário – Nome Completo e Assinatura 

 

__________________________________________ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AEB-FBJ 

(assinatura e carimbo) 

 

__________________________________________ 

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE  

(assinatura e carimbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      

                                         

    
 
 
 
 
 
                                                                               

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO BELO JARDIM 

FACULDADE DO BELO JARDIM 

Autarquia Educacional de Belo Jardim 

Rodovia PE-166, s/n - BR, Belo Jardim - PE, 55150-000 

 

Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório (Via Instituição de Ensino) 

As partes abaixo qualificadas celebram, neste ato, Termo de Compromisso de Estágio, conforme a Lei nº. 

11.788/08. 

DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Instituição de 

Ensino: 

Autarquia Educacional do Belo Jardim-

AEB/Faculdade de Belo Jardim-FBJ 

CNPJ: 11.464.153/0001-06 

Telefones:  (81) 3726-1929/ (81) 3726-1800 

Endereço: Rodovia-PE, Km 05 

Cidade: Belo Jardim-PE 

DADOS DO ESTAGIÁRIO 

Estagiário (a): 

Curso: Matrícula:                                     Bacharel 

Turno/Curso: Semestre:                                              Telefones: 

Endereço: 

Cidade:  CEP: 

Data de Nasc:__/___/___  

CPF:   RG:                      SSP - 

Orientador na AEB-FBJ: 

Telefones:  

E-mail: 

Local de realização do Estágio: 

CNPJ:   

Telefones: FAX: 

Endereço: 

Cidade:                        CEP:  

Responsável 

pelo estágio: 

 

Telefones: 

E-mail: 

Cláusula 1ª: O presente termo de compromisso formaliza a realização de estágio curricular de 

caráter obrigatório, conforme a legislação vigente, sem caracterização de vínculo empregatício, visando 

à realização de atividades compatíveis com a programação curricular e projeto pedagógico do curso, 

devendo permitir ao estagiário, regularmente matriculado, a prática complementar do aprendizado. 

 



                                                                                                                                                      

                                         

    
 
 
 
 
 
                                                                               

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO BELO JARDIM 

FACULDADE DO BELO JARDIM 

Autarquia Educacional de Belo Jardim 

Rodovia PE-166, s/n - BR, Belo Jardim - PE, 55150-000 

Cláusula 2ª: O estagiário desenvolverá as suas atividades na área de 

______________________________ da _________________________________ (INSTITUIÇÃO 

CONCEDENTE) sendo o Plano de Atividades de Estágio, em anexo, aprovado de comum acordo entre as 

partes, conforme o projeto pedagógico da Unidade de Ensino, a etapa e a modalidade da formação escolar 

do estagiário.  

Cláusula 3ª: O estágio será realizado no período de ____/____/____ a ____/____/____. 

Cláusula 4ª: O estágio terá uma jornada de atividade de ___ horas semanais, no horário de 

_____h às _____h, no local de atuação. 

          Cláusula 5ª: Na vigência regular do presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, o 

Estagiário estará segurado contra acidentes pessoais ocorridos no local do estágio ou em razão dele, 

através da Apólice de Seguros da ________________________________, sendo de inteira 

responsabilidade da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE a formalização do seguro contra acidentes pessoais 

a favor do Estagiário. 

          Cláusula 6ª: São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ): 

i) avaliar as instalações do local de realização do estágio, bem como a sua adequação à formação cultural e 

profissional do estagiário, à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar 

do estagiário, assim como ao horário e calendário escolar; 

j) notificar a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE quando ocorrer a transferência, trancamento de curso, 

abandono ou outro fato impeditivo da continuidade do estágio; 

k) indicar orientador da área a ser desenvolvida no estágio para acompanhar e avaliar as atividades do 

estagiário; 

l) comunicar a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas, para que os alunos sejam liberados, conforme previsto na lei; 

Cláusula 7ª: São obrigações do ESTAGIÁRIO: 

m) cumprir com empenho e interesse toda a programação estabelecida para seu estágio; 

n) observar e cumprir as normas internas da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, inclusive as relativas ao 

sigilo e confidencialidade das informações a que tiver acesso; 

o) informar, imediatamente, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ) a rescisão antecipada do 

presente termo para que possa adotar as providências administrativas cabíveis; 

p) informar de imediato à INSTITUIÇÃO CONCEDENTE qualquer fato que interrompa, suspenda ou 

cancele sua matrícula na INSTITUIÇÃO DE ENSINO (AEB-FBJ); 

q) manter atualizado, junto  à INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, seus dados pessoais e escolares. 

r) assinar o presente termo e entregar uma via a cada parte; 

Cláusula 8ª: São obrigações da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE: 

g) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural; 

h) indicar um funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional compatível 

com a área de conhecimento do estagiário, que deve atuar de forma integrada com o orientador da 

AEB-FBJ; 

i) entregar, ao final de realização do estágio, relatório das atividades desenvolvidas e a avaliação de 

desempenho.  

Cláusula 9ª - O presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório e o Plano de 

Atividades de Estágio (Anexo 1) somente poderão ser prorrogados ou alterados mediante assinatura de 

termo aditivo, podendo, no entanto, ser: 

g) extinto automaticamente ao término do estágio; 

h) rescindido por deliberação da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE ou do Estagiário; 

i) rescindido por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo estagiário. 

Cláusula 10ª – A INSTITUIÇÃO DE ENSINO, a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, e o 

ESTAGIÁRIO, signatários do presente Termo de Estágio, de comum acordo com os termos ora ajustados, 

bem como com o Plano de Atividades de Estágio (Anexo 1) e para os efeitos da Lei n°  

 

 



                                                                                                                                                      

                                         

    
 
 
 
 
 
                                                                               

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO BELO JARDIM 

FACULDADE DO BELO JARDIM 

Autarquia Educacional de Belo Jardim 

Rodovia PE-166, s/n - BR, Belo Jardim - PE, 55150-000 

11.788/08, assinam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais. 

 

 

Belo Jardim , ______ de  _______________ de ________________. 

 

 

                   _________________________________________________________ 

 

Estagiário – Nome Completo e Assinatura 

 

__________________________________________ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AEB-FBJ 

(assinatura e carimbo) 

 

__________________________________________ 

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE  

(assinatura e carimbo) 
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Plano de Atividades 

(Anexo ao Termo de Compromisso de Estágio – TCE) 

Aluno: 

Matrícula: 

Curso:     Semestre: 

Turno:      E-mail: 

Telefone:     Celular:     

  

Concedente:  

Plano de Atividades para o período de  ___/___/______  a   ___/___/_____ 

Proposta da Concedente:  

Supervisor do Estágio na empresa: 

Telefone: 

E-mail: 

 

Descrição das atividades a serem realizadas no estágio: 

 

 

 

Assinatura e carimbo do Supervisor:  

 

Dados do Orientador/Coordenador na AEB-FBJ: 

Nome:  

Matrícula: 

Telefone:  

E-mail: 

Parecer do orientador sobre o Plano de Atividades (ou sugestão de mudanças no Plano 

de Atividades):   

 

Assinatura e carimbo:  
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Belo Jardim, _____/_____________________/______ 

               (Data igual ao Termo de Compromisso) 

 

 

 

ESTUDANTE _____________________________  CONCEDENTE ______________________________ 

                                     Assinatura                                                                   Empresa 

                                                                                                                                                      (assinatura e carimbo) 

 

                                                                                   

 

CONVENENTE ___________________________________                  INTEGRADORA _____________________________  

                                    AEB-FBJ                                                       Empresa 

                               Coordenador de Estágios                                                                     (assinatura e carimbo) 
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Modelo de Declaração para a Dispensa de Estágio 

(Em papel timbrado da empresa) 

 

 

À 

Faculdade de Belo Jardim 

Orientador de Estágio do Curso de Ciências Contábeis  

 

Ref.: Estágio curricular - Decreto Lei 11.788 de 25/09/2008 

 

 

Declaramos que o Sr.(a)__________________________________________, RG 
nº___________________ é funcionário  desta empresa desde __/__/__, ocupando o cargo de 
____________ e  desenvolve as seguintes atividades: 

 

 Descrição das atividades em forma de tópicos. 

 

 

 

 

Cidade,___ de_____________ de 20__. 

 

 

_______________________________ 

NOME COMPLETO, ASSINATURA  

E CARIMBO DO RESPÓNSAVEL DA EMPRESA 
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MODELO 

(papel timbrado da empresa concedente) 

 

CERTIFICADO DE ESTÁGIO 

    

 

 

            Certificamos que ___________________________________________________ aluno(a) 

do __________ período do Curso de Ciências Contábeis  da Faculdade  do Belo Jardim, realizou estágio nesta Empresa 

no período de ____________ a _____________,  perfazendo um total de ___________ horas. 

O estágio desenvolveu-se na área de _________________________________________ 

___________________________________. 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Local e Data 

 

 

 

________________________________________________ 

Supervisor (a) ou responsável 

(assinatura e carimbo) 
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Supervisor (a):___________________________________________________________________ 
 
                  Solicitamos atribuir para cada item, conforme tabela abaixo, com o intuito de avaliar o 
estagiário(a). Dessa forma, você nos auxilia a ter um melhor encaminhamento dos nossos trabalhos 
docentes.  

 
ALUNO (A):_____________________________________ CURSO/PERÍODO:____________ 
EMPRESA CAMPO DE ESTÁGIO: _________________________________________________ 

 

                                      FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

     

 

 R B O 

1. ATITUDES E COMPORTAMENTO    

1.1 Assiduidade / Pontualidade    

1.2 Responsabilidade    

1.3 Relacionamento com o(a) supervisor(a)    

1.4 Relacionamento e cordialidade com os funcionários    

1.5 Organização    

1.6 Iniciativa (procura solucionar problemas no seu campo de atuação)    

2. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS    

2.1 Planejamento de atividades    

2.2 Recursos Técnicos (materiais utilizados)    

2.3 Preocupação com as atividades e participação dos funcionários.    

2.4 Articula a teoria e a prática    

 

PARECER FINAL: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

LEGENDA: R = REGULAR; B = BOM; O = ÓTIMO 
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REGISTRO SEMANAL DE ATIVIDADES – ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

EMPRESA CAMPO DE ESTÁGIO_________________________MUNICÍPIO: __________________________  

SUPERVISOR (A):___________________________________________________________________________ 

PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A): ALUNO (A):   ____________________________ 

CURSO:_______________________ PERÍODO:        

DATA ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

HORA ASSINATURA DO (A) SUPERVISOR (A) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL HORAS:    _________ ASSINATURA DO (A) ALUNO(A):   _________________________  

SUPERVISOR (A):   __________________________________________________________________ 
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AUTARQUIA EDUCACIONAL DO BELO JARDIM 

FACULDADE DO BELO JARDIM – FBJ 

 

 

 

 

 

MODELO DE RELATÓRIO PARA ALUNOS DO ESTÁGIO DO CURSO DE 

CIENCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELO JARDIM – PE 

2021 
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Estrutura do Relatório 

Para estagiários do 6º ao 7º períodos 
 

1. CAPA 
 

Elemento de proteção e estética. Não é contada nem numerada. Deve conter os 

seguintes elementos, conforme o modelo: 

 Nome da Faculdade; 

 Curso; 

 Título do trabalho; 

 Nome do aluno; 

 Localidade, mês e ano. 
 

2. FOLHA DE ROSTO 
 

É indispensável. É contada, mas não apresenta numeração. Deve conter os seguintes elementos, 

conforme o modelo: 

 Nome do aluno; 

 Título do trabalho; 

 Informações gerais (curso, período atual, faculdade, professor supervisor e data de realização do 

estágio); 

 Localidade e ano. 
 

3. IDENTIFICAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO (em uma folha) 

Identificação da Empresa: 

Nome: 

Bairro: 

CEP: 

Endereço: 

Cidade: 

Telefone: 

Área em que foi realizado o estágio: 

Data de início: 

Data de término: 

Duração em horas: 

Nome do profissional responsável pelo estágio. 
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SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

2.1. Atividade 2.1.1. O que foi feito 

2.1.2. Como foi feito 

2.1.3. Qual a aprendizagem com a atividade 

3. CONCLUSÕES 

4. REFERÊNCIAS 

ANEXOS 

APÊNDICE 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A introdução é importante para orientar aquele que vai ler o relatório. Deve conter 

informações de quem fez o relatório, o que contém, como e por que foi feito o estágio. Aborda o 

assunto de maneira generalizada e breve, entre uma e duas páginas. É a primeira página que 

apresenta numeração impressa e seu número deve ser o total de páginas anteriores, com exceção da 

capa. 

Por tratar-se de relatório (relato pessoal), é usada em seu teor a 1ª pessoa do singular 

explicitando, claramente, o que você fez, o que você aprendeu. Lembre-se de que esse relato será a 

base da avaliação de seu desempenho no estágio curricular obrigatório supervisionado. 

 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

O desenvolvimento tem por objetivo expor, de maneira clara, objetiva e com detalhes 

fundamentais, as ideias principais, analisando-as ressaltando os pormenores mais importantes. Cada 

atividade desenvolvida no estágio constituir-se-á de um subtítulo (ver Sumário) no qual o estagiário 

relatará: 

 O que foi feito, 

 Como foi feito, 

 A aprendizagem com essa atividade. 

Devem ser indicadas, além das vivências, as referências bibliográficas, etc, utilizadas no decorrer de 

cada uma das atividades desenvolvidas. Não insira nada gratuitamente, no entanto não deixe de 

inserir referências que serviram para o desenvolvimento de cada uma das atividades. 

 

3. CONCLUSÃO 

Análise crítica e ética do estágio em termos de contribuição para a formação profissional do 

estagiário, podendo aparecer os pontos positivos ou negativos. 
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Finalize com o que foi feito, como foi feito e a aprendizagem obtida no estágio como um todo. A 

reflexão é sobre o estágio no todo, e não em cada uma das atividades, como no desenvolvimento. 

É a oportunidade que o estagiário tem de dar sua opinião sobre a validade do estágio orientado 

ou supervisionado, a importância do mesmo para sua vida profissional e se a teoria aprendida no 

decorrer do curso contribuiu na realização do estágio. 

 

4. REFERÊNCIAS 

 

Relação dos autores e obras consultadas por ocasião no decorrer das atividades desenvolvidas e 

na redação do relatório. 

 

 

 

 

 
 


