
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
2020-1 

Entrega do formulário de requisição de Apresentação de Relatório de Estágio e            
da cópia da Carta de Aceite de Orientação de Estágio 

17/12/19  

Entrega do relatório para correção ao orientador de Estágio 22/05/20 
Apresentação oral do relatório de Estágio Supervisionado 29/05/20 
Entrega da Versão Final Corrigida para a Coordenação de Curso 12/06/20 

 
Observações: 
 

O formulário de Solicitação de apresentação de relatório de Estágio e a carta de aceite de orientação de estágio devem ser 
protocolados até data estabelecida. Os modelos estão disponíveis no site do curso. NÃO deve ser protocolados junto da carta de 
aceite de TCC. 
A formalização do contrato de estágio junto à Coordenação de Extensão não exime o discente de cumprir com a entrega do 
formulário de apresentação de estágio e carta de aceite de orientação junto à Coordenação de Curso. 
O relatório para correção deve ser entregue diretamente ao orientador até a data estabelecida no cronograma, constando todos 
os documentos exigidos no anexo. A falta de algum documento poderá implicar na não realização da apresentação oral. 
 A apresentação oral será avaliada por uma banca composta por três professores designados pela Coordenação de Curso. 
A versão final corrigida deverá ser entregue na forma de arquivo digital no formato editável e em pdf salvos em CD-ROM 
regravável à Coordenação do curso através de processo. O CD ROM deve ser entregue em capa plástica com a identificação do 
aluno, conforme o modelo disponível no site do curso. 
A Coordenação de Curso somente informará o cumprimento da carga horária de Estágio Supervisionado à Secretaria Geral de 
Documentação Escolar mediante à entrega da versão final devidamente corrigida. 
O sistema de avaliação de Estágio Supervisionado se dará pela soma da média aritmética da apresentação oral (nota =5) e a 
nota atribuída pelo Orientador na avaliação escrita (nota =5). 


