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REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

DO CURSO DE LOGÍSTICA 

 

 

Este guia foi elaborado para apresentar aos nossos alunos a 

documentação necessária para a comprovação do estágio ou equivalências, 

apresentando os modelos dos documentos que devem ser providenciados, a 

fim de padronizar este processo para o curso de Logística.  

Para o cumprimento da disciplina Estágio Supervisionado é necessário 

que o aluno tenha realizado, no mínimo, 240 horas de Estágio Curricular ou 

Equivalência e também deve estar matriculado na disciplina. As horas 

começam a ser contabilizadas a partir do 3° semestre do curso. 

Toda a documentação necessária para o cumprimento da 

disciplina de Estágio Supervisionado deverá ser enviada, dentro do prazo 

estabelecido pelo professor da disciplina, através de arquivos digitais 

(.PDF), que devem estar assinados e carimbados, de acordo com os 

respctivos tipos de documentos. 

A seguir são apresentadas as diversas possibilidades para o 

cumprimento da carga horária de estágio. 

 

1 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EMPRESA, COM TERMO DE 

COMPROMISSO FORMALIZADO 

A documentação necessária para cada contrato de estágio realizado 

nessa modalidade é: 

a) Termo de Convênio – Convênio entre a empresa e a Fatec; 

b) Termo de Compromisso de Estágio – documento que firma o estágio 

entre empresa, aluno e Fatec; 
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c) Anexo 1 – Relatório do aluno (atividades e experiências obtidas que 

se valem das disciplinas do curso feito); 

d) Anexo 2 – Avaliação de Desempenho do Estagiário (assinado e 

carimbado pela empresa). 

Observação: Os documentos (a) e (b) devem ser enviados para 

Secretaria Acadêmica no início da atividade de estágio, em arquivo 

digital. Assim, o aluno deverá entregar ao professor responsável pelo 

estágio do seu curso apenas os anexos 1 e 2, de cada contrato com 

empresas, assim que completar (no mínimo) as 240 horas. 

 
2 EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO (ALUNOS COM CONTRATO DE 

TRABALHO OU EMPRESÁRIOS) 

O pedido de equivalência (Anexo 3) deverá ser dirigido ao professor 

responsável pelo estágio do curso e deverá estar acompanhado da 

documentação que comprove as atividades laborais. Considera-se trabalho 

passível de aproveitamento:  

a) Emprego com registro em Carteira Profissional; 

b) Trabalho autônomo ou de prestação de serviços, 

devidamente regularizado junto aos órgãos competentes; 

c) Funcionário Público. 

 

A documentação necessária para Solicitação de Equivalência nessa 

modalidade é:  

a) Para comprovar o vínculo de trabalho:  

• Cópia da Carteira de Trabalho (constando as páginas de 

identificação, qualificação civil e contrato de trabalho), para 

Emprego com registro em Carteira Profissional; 

• Cópia autenticada do contrato social da empresa, com o nome do 

aluno (no caso do aluno ser o próprio empresário ou sócio), para 

Trabalho autônomo ou de prestação de serviços; 
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• Cópia da Nomeação, publicada no Diário Oficial, para Funcionário 

Público. 

b) Para comprovar a experiência: Documento em papel timbrado da 

empresa (assinado e carimbado) com cargo, função e descrição 

das atividades exercidas pelo aluno e o tempo em que as exerce; 

c) Para comprovar a utilidade do trabalho para o aluno: Anexo 1 – 

Relatório do Aluno. Os alunos devem descrever e apresentar as 

suas experiências no trabalho relacionadas com a carga horária e 

as disciplinas do curso. 

d) Anexo 3 - Solicitação do Processo de Equivalência: 

Documento a ser preenchido, datado e assinado pelo aluno. 

 

 

 

3 OUTROS CASOS PARA SOLICITAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA 

Para estes casos a equivalência (lei nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008 e Memorando Circular nº 18/2020 – CESU de 19 de junho de 2020) 

será parcial da carga horária total do Estágio Supervisionado Obrigatório, 

devendo o(a) aluno(a) complementar as horas com outra(s) atividade(s) de 

equivalência ou estágio.  

A documentação necessária para Solicitação de Equivalência nessa 

modalidade é:  

 

3.1  Participação em Projeto de Monitoria (Todas as modalidades) 

a) Cópia do Certificado de Conclusão de Monitoria; 

b) Anexo 4 - Solicitação do Processo de Equivalência: Documento a ser 

preenchido, datado e assinado pelo aluno.  

Os Referenciais para equivalência de carga horária de estágio nessa 

modalidade (Monitorias em Disciplina ouIniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico eInovação)estão apresentadas no quadro 1.  
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Quadro 1 – Relação de carga horária por mês. 

Horas por 

semana 

Total de horas em 4 

meses 

Total de horas em 5 

meses 

4 64 80 

8 128 160 

 

 

 

3.2  Participação em Projeto de Iniciação Científica (PIC) 

a) Cópia do Certificado de Conclusão do Projeto; 

b) Anexo 5 -  Solicitação do Processo de Equivalência: Documento a 

ser preenchido, datado e assinado pelo aluno.  

 
Os Referenciais para equivalência de carga horária de estágio nessa 

modalidade estão apresentadas no quadro 2. 

Quadro 2 – Relação de carga horária por mês. 

Horas por semana Total de horas em 5 meses 

10 200 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

RELATÓRIO FINAL – MODELO COMPLETO 

 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICAPAULA SOUZA 

 

 

Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista – Rubens Lara 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

 

 

TECNOLOGIA EM (CURSO) 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO ALUNO 

MÊS/ANO 
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CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICAPAULA SOUZA 

 

 

Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista – Rubens Lara 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIOCURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO ALUNO 

 

 

Nome da empresa: 

Departamento: 

Nome do Supervisor na empresa: 

Cargo do Supervisor: 

Nome do Coordenador na Fatec: 

Período de realização do estágio: 

Total de horas do estágio: 

 

 

MÊS/ANO 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO APRESENTADO À 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DA BAIXADA 

SANTISTA, COMO UM DOS PRÉ-REQUISITOS 

PARA A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE 

TECNÓLOGO EM (CURSO).  
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1. Introdução 

 

1.1. Histórico da Empresa 

(Comente a evolução da empresa. Cite as principais atividades da 

empresa). 

 

1.2. Principais produtos desenvolvidos 

 

2. Análise da Estrutura Organizacional (para empresa privada) 

 

2.1. Objetivos da Empresa 

(a função social da empresa, onde pretende chegar, se contribui para o 

“selo verde”) 

 

2.2. Política e Missão da Empresa 

 

2.3. Setor Econômico 

(a qual setor econômico a empresa pertence, citando as principais 

características do setor) 

 

3. Caracterização da área de Estágio 

 

3.1. Organograma da área 

 

3.2. Principais funções da área 

(descreva a funcionalidade da área em seus detalhes com as 

respectivas atividades que a área desenvolve) 

 

3.3. Descreva as disciplinas que você cursou relacionadas ao seu 

estágio 
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4. Metodologias utilizadas no desenvolvimento das atividades 

 

• Quais processos/análises participaram; 

• Quais equipamentos e a descrição do seu manejo; 

• Outras descrições necessárias. 
 

5. Atividades desenvolvidas no Estágio 

 

Descreva todas as atividades desenvolvidas no seu estágio em 

detalhes, citando, por exemplo: 

• Análises realizadas durante um determinado período e seus 
resultados; 

• Acompanhamento a visitas técnicas; 

• Outras atividades internas ou externas à empresa, desde que 
relacionadas ao estágio. 

• Importante: Seja claro no texto, para que não haja dúvida sobre 
as atividades desenvolvidas.  

 

6. Sugestões 

 

Coloque aqui as sugestões para aprimoramento do seu curso na Fatec, 

tais como assuntos a serem introduzidos ou mudanças no que já se 

desenvolve. 

 

7. Conclusão (Descreva sucintamente a respeito dos tópicos abaixo) 

▪ Progressos obtidos com a realização do estágio. 
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8. Anexos 

Qualquer material produzido pelo estagiário durante a execução das 

atividades. (Documentos, relatórios, apresentações, etc.). 

 

Local, <dia> de <mês> de <ano>. 

 

 

Nome do Supervisor na empresa 

Cargo/ Função 

Nome da Empresa 

 

Nome do Aluno 

Estagiário 

FATEC BS Rubens Lara – Santos 

Rubricar todas as folhas (Supervisor e Estagiário) 

Aceite do supervisor da Fatec (cidade): _________________________________ 

 

       

Data: _____/______/_______ 
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ANEXO 2 

 

[EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONCEDENTE DO ESTÁGIO] 

 

 

 

identificação do(a) aluno(a): 

matrícula 

 

nome 

identificação da empresa: 

nome 

 

identificação do supervisor: 

nome 

 

divisão ou departamento ou evento 

 

 

Defina, na tabela a seguir, sua avaliação para os diversos aspectos, considerando: 

 I para Insuficiente Desempenho abaixo do normal, apresentando varias deficiências; 

 R para Regular Desempenho normal, apresentando deficiências; 

 B para Bom Desempenho normal, com raras deficiências; 

 O para  Ótimo Desempenho acima do normal, sem apresentar deficiências. 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO 

Este relatório deve acompanhar o relatório final, elaborado pelo(a) aluno(a) 
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Adaptação  

adaptou-se à(s) equipe(s) de trabalho, às eventuais alterações na forma ou condições 

de execução de tarefas, bem como às novas idéias. 

 

 

 

 

Capacitação Técnica  

os conhecimentos teóricos e práticos (experiência que já possuía ou adquiriu e 

utilizou) demonstrados no desenvolvimento de atividades programadas. 

 

 

 

 

Aprendizagem Prática 

Demonstrou capacidade de aprendizagem com a prática das tarefas às quais ele fora 

envolvido, de forma eficiente, agregando valor de aprendizado à sua capacitação 

técnica. 

 

 

 

 

Qualidade 

demonstrou preocupação com a qualidade do trabalho que realizou e com a melhoria 

de sua capacidade de realizar trabalho com qualidade, tendo em vista as condições 

oferecidas e as expectativas. 

 

 

 

Comunicabilidade  

transmitiu suas idéias de forma clara e precisa, sem ambigüidades, tanto oralmente 

quanto por escrito, com linguagem adequada. 

 

 

 

 

Dedicação  

demonstrou empenho, interesse e envolvimento nas tarefas que executou, mostrando 

rapidez de entendimento das tarefas delegadas, assim como na execução das 

atividades previstas. 

 

 

 

 

Cooperação  

espontaneidade e disposição em colaborar com a empresa/colegas, na execução dos 

serviços. Cooperou eficientemente nos trabalhos em grupo e na solução de 

problemas de outras equipes 

 

 

 

 

Iniciativa  

tomou decisões ou atuou com independência técnica, dando bom cumprimento às 

suas tarefas, sem necessidade de assistência ostensiva e sem ferir normas ou 

exorbitar seu grau de autonomia funcional. Buscou soluções e criou oportunidades 

para aprender. 
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Disciplina  

obedeceu às normas de trabalho, mostrando-se assíduo e pontual, sem ter sido 

necessária admoestação pela chefia imediata. Cuidou de materiais e equipamentos 

disponíveis. 

 

 

 

 

Organização  

demonstrou ser organizado, quer na abordagem das tarefas, quer adotando (ou 

buscando) métodos de trabalho na execução das mesmas. 

 

 

 

 

Responsabilidade  

tomou cuidados no uso das instalações, materiais, equipamento ou quaisquer outros 

bens de propriedade da empresa. Observou suas normas e regulamentos internos. 

 

 

 

 

Sociabilidade  

habilidade no relacionamento pessoal com os colegas, demonstrando autocontrole 

emocional e bom senso ao enfrentar situações difíceis. 

Se for desejável, teça comentários extras sobre o desempenho do estagiário, em anexo. 

AVALIAÇÃO: 

As expectativas que a empresa tinha com relação ao estágiário: 

  

 
Foram superadas; 

 

 
Foram atendidas plenamente; 

 

 
Foram atendidas parcialmente (especificar abaixo); 

  

 
Não foram atendidas (especificar abaixo). 
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TERMO DE ENCERRAMENTO: 

 

Declaramos, para os devidos fins, que o aluno ________________ exerceu 

todas as atividades de estágio determinadas a ele, no(s) departamento(s) 

_______________, durante o período compreendido entre ___/___/______ e 

___/___/______, totalizando _________ horas, tendo sido o estágio aprovado 

por esta [empresa]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

estagiário: 

Identificação e assinatura 

coordenador de estágios: 

PARECER: avaliação 

aprovada 

reprovada, motivo: ___________________________ 

  ___________________________________________ 

em: ___/___/_______ 

  carimbo e assinatura 

empresa: 

DECLARAÇÃO:avaliação conferida em ___/___/_______ 

carimbos da empresa e do supervisor, com sua assinatura 
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ANEXO 3 

PROCESSO DE EQUIVALÊNCIA A ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

Aluno:________________________________________ Matrícula:_________ 

Curso:________________________________________  Semestre:_________ 

 

Solicita consideração das suas atividades profissionais como equivalentes ao Estágio 

Supervisionado obrigatório, nos termos da legislação e segundo critérios da orientação 

FATEC BAIXADA SANTISTA: 

Anexos os documentos obrigatórios para comprovar a situação apontada: 

Cópia do registro na Carteira de Trabalho  

Cópia do Contrato Social da Empresa com o nome do aluno  

Documento timbrado da empresa com a descrição das atividades exercidas  

Anexo 1 - Relatório final constando atividades exercidas pelo aluno  

Observações:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Santos , _____ de ________ de ______. 

 

_______________________________ 

     (assinatura do aluno) 

 

 

 

 

 

 

  

Coordenador de estágios:À vista do exposto, analisando a documentação comprobatória e 

realizada entrevista com o(a) interessado(a), consideram-se as atividades realizadas: 

(  ) Equivalentes à carga horária total do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 

(  ) Equivalentes a parte da carga horária total do Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório, devendo o(a) aluno(a) cumprir ainda ____ horas. 

(  ) Não equivalentes ao Estágio Curricular Supervisionado, pelo(s) motivo(s): 

_________________________________________________________________________ 

 

________________(cidade)__________________ em: ___/___/______ 

carimbo e assinatura do coordenador der estágios 
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ANEXO 4 

PROCESSO DE EQUIVALÊNCIA A ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
MONITORIA 

Identificação do Aluno(a) 

Matrícula: Nome: 

(XXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

E-mail: Telefone: Celular: 

(xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xxxx) (XX)XXXX-XXXX (XX)XXXX-XXXX 

Curso: 

Tecnologia em (XXXXXXXX) 

 

Identificação da Instituição em que desenvolve atividades correlatas ao estágio 

Nome da Instituição: 

Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista – Rubens Lara 

Curso onde desenvolve as atividades correlatas ao estágio: 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

Nome do Professor Coordenador de Curso: 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

Nome do Professor Supervisor da Monitoria: E-mail: Telefone: 

(XXXXXXX) (xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xxxx) (XX)XXXX-XXXX 

Período de Monitoria referente a carga horária exigida no curso 

Data de início: XX/XX/20XX – Data de término: XX/XX/20XX 

 

 

Anexos os documentos obrigatórios que comprovam a atividade de monitoria: 

Cópia do Certificado de Conclusão do Projeto de Monitoria  

 

Observações:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Santos, XXXXX de XXXXXXXXXX de XXXX. 

 

 

_______________________________ 

(assinatura do aluno) 

 

Supervisor de estágios: À vista do exposto, analisando a documentação comprobatória e 

realizada entrevista com o(a) interessado(a), consideram-se as atividades realizadas: 

□Equivalentes à carga horária total do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 

□Equivalentes a parte da carga horária total do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, 

devendo o(a) aluno(a) cumprir ainda ______ horas. 

□Não equivalentes ao Estágio Curricular Supervisionado, pelo(s) motivo(s) indicados no verso. 

 

Santos, em: ___/___/______ 

carimbo e assinatura do coordenador der estágios 
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ANEXO 5 

PROCESSO DE EQUIVALÊNCIA A ESTÁGIO 
SUPERVISIONADOINICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Identificação do Aluno(a) 

Matrícula: Nome: 

(XXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

E-mail: Telefone: Celular: 

(xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xxxx) (XX)XXXX-XXXX (XX)XXXX-XXXX 

Curso: 

Tecnologia em (XXXXXXXX) 

 

Identificação da Empresa / Instituição em que desenvolve atividades correlatas ao projeto 

 

Nome da Instituição: 

Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista – Rubens Lara 

Curso onde desenvolve as atividades correlatas ao projeto: 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

Nome do Professor Coordenador de Curso: 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

Nome do Professor Orientador do projeto: E-mail: Telefone: 

(XXXXXXX) (xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xxxx) (XX)XXXX-XXXX 

Período do Projeto referente a carga horária exigida no curso 

Data de início: XX/XX/20XX – Data de término: XX/XX/20XX 

 

Anexo o documento obrigatório que comprova as atividades do projeto como equivalentes ao 

Estágio Supervisionado obrigatório: 

Cópia do Certificado de Conclusão do Projeto de Iniciação  
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Observações:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Santos, XXXXX de XXXXXXXXXX de XXXX. 

 

 

_______________________________ 

(assinatura do aluno) 

 

 

Supervisor de estágios:À vista do exposto, analisando a documentação comprobatória e 

realizada entrevista com o(a) interessado(a), consideram-se as atividades realizadas: 

□Equivalentes à carga horária total do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 

□Equivalentes a parte da carga horária total do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, 

devendo o(a) aluno(a) cumprir ainda ______ horas. 

□Não equivalentes ao Estágio Curricular Supervisionado, pelo(s) motivo(s) indicados no verso. 

 

Santos, em: ___/___/______ 

carimbo e assinatura do coordenador der estágios 

 

 

 

 

 
 

 


