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I. Apresentação 

Somos sempre aprendizes da profissão e estagiários da vida. 

 Alves Franco 

 

O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Estética e Cosmética das Faculdades 

Magsul é etapa importante na formação profissional do estudante, qualificando-o para 

atuar futuramente como profissional compromissado com o atendimento ao cliente, 

formando profissionais competentes e atuantes na construção do belo e elevação do bem-

estar da população que busca atendimento estético para valorização da imagem pessoal.  

Desta forma, torna-se espaço privilegiado da práxis, ou seja, da inter-relação da teoria e 

prática, buscando a concretização de uma intervenção consciente nos diversos campos de 

atuação das Estética e Cosmética. Ainda, sendo espaço de intervenção é também o 

espaço da reflexão, da fundamentação e, consequentemente, da construção de novos 

conhecimentos. 

Para que isto se efetive, buscamos referência no Regimento Interno e no Projeto 

Pedagógico do Curso de Estética e Cosmética. 

Portanto, seu desenvolvimento é realizado em consonância com esta visão 

epistemológica, devendo ser vivenciado no espaço institucional da Clínica-Escola que age 

como campo de intervenção, permitindo a atuação deste futuro profissional, nos diversos 

Protocolos Estéticos desenvolvidos para tratamentos faciais, corporais e capilares.  

Sendo assim, o estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório, não 

havendo bolsa-auxílio, portanto, deve ser orientado e supervisionado por um professor do 

curso em conjunto com um professor da unidade concedente, sendo obrigatório o seu 

cumprimento para a certificação do aluno. Todo estagiário deverá estar assegurado pela 

IES. 

O estágio curricular foi instituído pela Lei 6.494 de 07/12/77, regulamentado pelo Decreto 

Lei 87.497 de 18/03/82 e modificado pela Lei 8859 de 23 de março de 1994. O estágio 

supervisionado das Faculdades Magsul do Curso de Tecnologia em Estética e 

Cosmética é composto de atividades concernentes ao estágio prático obrigatório e 
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constitui etapa unindo, de forma sistemática e orientada, a teoria com a prática, 

permitindo-lhe instrumentalizar-se para o exercício profissional tendo a oportunidade de 

se relacionar com o futuro campo de trabalho. Este curso contempla em sua matriz 

curricular o Estagio Supervisionado em Estética e Cosmética (180 horas) nos três 

˙últimos semestres. As atividades, referentes ao estágio obrigatório supervisionado, serão 

efetuadas em horários comerciais definidos pela instituição, com atendimento ao público 

na Clínica-escola MAGSUL, organizados de forma que permitam a aquisição de 

habilidades e competências a diversas áreas de atuação do Tecnólogo em Estética e 

Cosmética conforme preconizado Resolução CONSUN 163 de 27 de novembro de 2002 

e Diretrizes Curriculares (Resolução CNE/CP no 3, de 18/12/2002, publicada no DOU em 

23/12/2002).  

 Assim, o Curso de Estética e Cosmética das Faculdades Magsul, em seu currículo, 

prevê a realização de três disciplinas denominadas Estágio Supervisionado I, II e III, 

devendo ser cumpridos nestes períodos 180 horas, divididas em: 60 no período I, II e III.  

 Além das normatizações legais que são condicionadas pela legislação vigente, o 

estágio supervisionado das Faculdades Magsul segue as diretrizes do Regimento Interno 

da instituição.  

O acadêmico, poderá atuar, em qualquer período do curso, em um estágio extracurricular, 

podendo ser realizado na Clínica-Escola Magsul, ou em instituições de Estética parceiras 

da Magsul. Ambos os estágios, curricular e extracurricular, serão realizados sob condições 

programadas e com acompanhamento direto dos supervisores, visando articular de forma 

sistêmica e orientada teoria e prática, tendo como referência básica a realidade concreta 

dentro de uma determinada perspectiva do exercício profissional. Nesse entendimento 

ressaltam como características gerais as seguintes: 

 O Estagio Curricular em Estética e Cosmética objetiva proporcionar a 

complementação do ensino/aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração, 

sob a forma de treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-científico, cultural e de 

relacionamento humano. 

 O Estagio Curricular será· desenvolvido na Clínica-Escola Magsul, que oferecerá 

condições plenas para a realização das programadas. 

 O plano de trabalho do Estagio Supervisionado em Estética e Cosmética, será 

elaborado de comum acordo entre a Coordenação, NDE, acadêmico e Supervisor de 

estágio. 

 A carga horária total do  Estagio Supervisionado em estética dever·ser cumprida 

em três semestres. 

 As atividades de Estagio obedecerão a regulamentação própria, elaborada e 

aprovada em conjunto pela Comissão de Estagio, Coordenação do Curso e NDE. 



A supervisão acadêmica do Estagio será feita de forma obrigatória e sistematicamente 

por docentes pertencentes a equipe de Estagio Supervisionado em estética e cosmética. 

 A avaliação do Estagio obedecerá a normas previstas neste manual em 

consonância ao Projeto Pedagógico do Curso de Estética e Cosmética. 

 Os trabalhos de acompanhamento de atividades do Estagio serão obrigatórios, 

devendo ser elaborados pelo aluno, segundo normas estabelecidas neste manual. 

 Os Estágios serão regidos pelas disposições legais vigentes. 

 

II. Características do Estágio em Estética e Cosmética em Consonância com o 

Projeto do Curso: 

 

 O estágio supervisionado 

obrigatório é iniciado no quarto 

semestre do curso, com 

planejamento próprio, para cada 

semestre, apresentado e aprovado 

pela coordenação do curso. 

 O Estágio supervisionado do 

Curso de Estética e Cosmética 

segue uma lógica de níveis de 

inserção do acadêmico no campo da 

beleza que pode ser caracterizada 

pelo esquema:  

A primeira parte do estágio, 

correspondente ao quarto semestre, terá como finalidade o conhecimento da realidade do 

profissional Esteticista e Cosmetólogo no desempenho das atividades, através da 

observação da prática realizada pelo profissional docente e auxiliando este docente nesta 

realização dos protocolos estéticos nos cliente, levando o acadêmico a vivenciar/observar 

a prática dos pressupostos teóricos das áreas do conhecimento, analisando e refletindo 

sobre a profissão escolhida considerando seus desafios emergentes. o acadêmico deverá 

construir um relatório em forma de artigo científico, com base na observação, na análise e 

no auxílio dos atendimentos estéticos realizados neste semestre que poderá fornecer 

subsídios para o seu trabalho de conclusão de curso, nessa fase os acadêmicos estarão 

também exercendo a iniciação científica (problematização e investigação).  

No quinto semestre, o acadêmico deverá prestar atendimento aos clientes, sob a 

supervisão do docente que atuará como tutor na realização dos protocolos estéticos, 

intervindo na atuação do acadêmico apenas quando este apresentar dúvidas ou estiver 



realizando o procedimento de maneira incorreta. o acadêmico deverá construir um relatório 

em forma de artigo científico, com base nos atendimentos faciais, corporais e capilares 

realizados neste semestre exercendo a iniciação científica (problematização e 

investigação) e fornecendo subsídios para o seu trabalho de conclusão de curso  

No sexto semestre, os acadêmicos, além de continuarem a prestar atendimento ao público 

em protocolos estéticos faciais, corporais e capilares sob tutoria dos docentes, deverão 

observar a organização da clínica, suas regras de funcionamento, e as tendências 

tecnológicas predominantes da área, para exercerem conscientemente a profissão de 

Esteticista, percebendo as relações estabelecidas entre: legislação, atuação  do esteticista, 

competências, habilidades e deveres, e funcionamento de uma Clínica de Estética e 

Cosmética (reflexão, análise e intervenção). 

Com essa concepção, o estágio perpassa diferentes dimensões: observação, 

problematização, análise, reflexão, intervenção, que se relacionam entre si. 

As Atividades de estágio extracurricular serão realizadas em unidades de ensino cujas 

entidades mantenedoras celebrem convênio com a IES (considerando o regulamento da 

Clínica conveniada e as cláusulas de contrato firmadas entre as partes), o estágio 

curricular obrigatório será realizado na Clínica-Escola Magsul. 

 O professor orientador do estágio, ou a equipe orientadora de estágio, deverá 

acompanhar todas as atividades, orientando os estagiários e promovendo um processo de 

avaliação qualitativo contínuo em relação aos seus desempenhos. O orientador do estágio 

atenderá pequenos grupos, de no máximo 10 (dez) alunos por vez, para que assegure um 

bom desenvolvimento do estagiário.  

Os acadêmicos durante o estágio serão avaliados pela frequência, pela postura 

profissional, e pelas conclusões apresentadas, que deverão constar do relatório de estágio. 

O relatório será o documento comprobatório do estágio. Deverá, portanto conter: o nome 

do estagiário, instituição onde foi efetivado o estágio, professor orientador do ou a equipe 

orientadora de estágio, o registro de atividades realizadas, o horário cumprido, as 

observações e informações necessárias. O relatório deverá conter um resumo de todas as 

tarefas efetivadas.  

Considerar-se-á aprovado o aluno que cumprir 80 da carga horária prevista para o 

estágio e obtiver nota superior à média prevista no regimento, sendo avaliado pelo 

professor de estágio e pelo professor regente da turma estagiada. 

 

II. Objetivos 

 

a) Objetivo geral 



Garantir ao acadêmico Curso Superior de Tecnologia em estética e cosmética das 

Faculdades Magsul a vivência do exercício profissional, relacionando o conteúdo teórico a 

prática, oportunizando uma visão do campo de trabalho, das relações humanas, da 

Ética profissional e propiciando a aplicação de técnicas e procedimentos em estética na 

assistência ao paciente e treinamento no exercício profissional competente nas áreas de 

atuação do Tecnólogo em Estética e Cosmética. 

 O objetivo que norteia a ação de docentes e discentes nas disciplinas relativas aos 

estágios é: 

 Articular a formação acadêmica com situações reais do trabalho do Esteticista e 

Cosmetólogo, complementando a aprendizagem em consonância com os conhecimentos 

teóricos adquiridos, fornecendo ao aluno uma compreensão mais complexa e articulada da 

realidade profissional de modo que o fornecimento de elementos contribua para o 

desenvolvimento da capacidade crítica frente à realidade organizacional, proporcionando o 

crescimento profissional do estagiário. 

 

b) Objetivos Específicos dos Estágios I, II e III 

 Garantir a aquisição de uma visão crítica e uma abordagem sistêmica das 

competências relacionadas com a atividade laboral em estética, atuação em equipe 

multiprofissional, com atividades referentes aos procedimentos em estética capilar, facial 

e corporal, através de atividades práticas, o conjunto de conhecimentos adquiridos nas 

diversas disciplinas do curso. 

 Capacitar tecnicamente a encontrar, no que se refere ás atividades atribuídas ao 

Tecnólogo em Estética e Cosmética, soluções adequadas aos procedimentos em estética 

e cosmética e, ao mesmo tempo, atuar buscando a redução da dependência tecnológica 

no setor. 

 

Objetivos Específicos: Estética capilar 

Ser capaz de: 

 Atuar multidisciplinarmente no segmento da estética, beleza e imagem pessoal. 

 Avaliar os tipos de pele de couro cabeludo e haste capilar. 

 Realizar a higienização da pele do couro cabeludo e haste capilar. 

 Realizar massagem e drenagem linfática da cabeça e cabelo. 

 Realizar procedimentos estéticos superficiais e orientar o uso de cosméticos. 

 Aplicar recursos elétricos não invasivos em estética capilar 

 Aplicar terapias alternativas, assim como técnicas que utilizem recursos naturais. 

 Conhecer a fisiologia da pele do couro cabeludo. 

 Reunir dados específicos de clientes para estudo de casos clínicos. 



 Avaliar tipos de pele do couro cabeludo.    

 Compreender as reações físicas, químicas e mecânicas acometidas na haste e 

couro cabeludo.  

 Reconhecer e analisar diferentes tipos de patologias capilares.  

 Avaliar e tratar esteticamente problemas causadas no couro cabeludo. 

 

Objetivos Específicos: Estética Corporal 

Ser capaz de: 

 Atuar multidisciplinarmente no segmento da estética, beleza e imagem pessoal. 

Avaliar desordens estéticas corporais. 

 Executar procedimentos estéticos que promovam melhora do contorno corporal. 

 Realizar massagem e drenagem linfática corporal com objetivo estético e 

relaxante. 

Aplicar recursos elétricos não invasivos em estética corporal.  

 Melhorar a qualidade da pele no pré e pós cirúrgico estético. 

 Aplicar terapias alternativas, assim como técnicas que utilizem recursos naturais. 

 Realizar pratica de exame físico corporal  

 Avaliar os sinais vitais, teoria e avalição pratica  

 Conhecer e realizar avaliação antropométrica (IMC, dobras cutâneas, percentual de 

gordura, avaliação de edemas)  

 Conhecer e aplicar técnicas de diagnóstico de lesão cutânea; 

 Avaliação da pele no âmbito corporal 

 Realizar pratica de registro e documentação de avaliação corporal  

 Diagnosticar e classificar os graus de lesão cutânea (hipolipodistrofia e estrias) 

 Utilizar e conhecer os equipamentos de eletroestimulação corporal usados na 

estética, seus princípios bioquímicos, biofísicos e fisiológicos. 

 Identificar os aspectos físicos necessários para a compreensão da aplicabilidade de 

cada equipamento para tratamento corporal. 

 Desenvolver habilidades no manuseio dos equipamentos de eletroestimulação 

corporal. 

 Conhecer as indicações e contraindicações dos equipamentos para tratamentos 

corporais. 

 

Objetivos Específicos: Estética Facial 

Ser capaz de: 

 Atuar multidisciplinarmente no segmento da estética, beleza e imagem pessoal. 

 Avaliar os diferentes tipos de pele e orientar uso de cosméticos. 



 Realizar a higienização e limpeza da pele. 

 Em conjunto com outros profissionais, restabelecer as funções normais da pele. 

 Realizar procedimentos superficiais na acne, revitalização, 

 Hidratação e clareamento da pele. 

 Aplicar recursos elétricos não invasivos em estética facial. 

 Realizar massagem e drenagem linfática facial com objetivo estético e 

relaxante. 

Aplicar procedimentos que visem melhorar a qualidade da pele no pré e pós cirúrgico 

estético. 

 Aplicar terapias alternativas, assim como técnicas que utilizem recursos naturais. 

 Utilizar e conhecer os equipamentos de eletroestimulação facial usados na estética, 

seus princípios bioquímicos, biofísicos e fisiológicos. 

 Identificar os aspectos físicos necessários para a compreensão da aplicabilidade de 

cada equipamento para tratamento facial. 

 Desenvolver habilidades no manuseio dos equipamentos de eletroestimulação 

facial. 

 Conhecer as indicações e contraindicações dos equipamentos para tratamentos 

faciais. 

 Diagnosticar alterações cutâneas. 

 Estudar diferentes biotipos cutâneos. 

 Aprender a diferenciar alterações na pele. 

 

III. Execução do Estágio I: 

 30 horas - Atendimento em Protocolos de Tratamentos Estéticos Corporais 

 20 horas – Atendimento em Protocolos de Tratamentos Estéticos Faciais 

 10 horas – Atendimento em Protocolos de Tratamentos Estéticos Capilares 

 

TOTAL: 60 HORAS 

 

IV. Execução do Estágio II: 

 30 horas - Atendimento em Protocolos de Tratamentos Estéticos Corporais 

 20 horas – Atendimento em Protocolos de Tratamentos Estéticos Faciais 

 10 horas – Atendimento em Protocolos de Tratamentos Estéticos Capilares 

 

TOTAL: 60 HORAS 

 

V. Execução do Estágio III: 



 30 horas - Atendimento em Protocolos de Tratamentos Estéticos Corporais 

 20 horas – Atendimento em Protocolos de Tratamentos Estéticos Faciais 

 10 horas – Atendimento em Protocolos de Tratamentos Estéticos Capilares 

 

TOTAL: 60 HORAS 

 

Observações:  

 Os estagiários devem realizar as atividades de estágio supervisionado curricular na 

Clínica- Escola da IES para que seja possibilitada a supervisão do coordenador de estágio.  

 

Realização do Estágio 

Em todos os níveis de Estágio devem ser realizados os seguintes procedimentos 

ordenadamente na unidade concedente: 

1. Visita a Unidade concedente para verificação de possibilidade da realização do 

estágio. 

2. Preenchimento da Carta de Apresentação do Estagiário (Somente para estágio 

extracurricular, caso o acadêmico não seja indicado pela IES para o local de realização do 

estágio)- (Anexo 2) 

3. Preenchimento do Termo de Compromisso do Estagiário (Anexo 3) 

4. Elaboração do plano de estágio com cronograma da carga horária a ser cumprida 

na unidade concedente escolhida pelo estagiário. (Anexo 1). 

5. Observação da infraestrutura física da unidade concedente, bem como análise do 

Projeto Pedagógico baseado em questões pré-estabelecidas (Anexo 4) – Esse estudo será 

realizado somente uma vez se todas as etapas do estágio acontecerem na mesma 

unidade de ensino. 

6. Observação, ou realização de procedimento estéticos (conforme a etapa do 

estágio) realizando anotações diárias baseadas em questões pré-estabelecidas. (Anexo 5) 

7. Elaboração de Ficha de Controle de horas de observação e aulas conforme 

modelo. (Anexo 6) 

8. Entrega da Ficha de Avaliação do estágio para o (os) professor (es) colaboradores 

do estágio (Anexo 7). 

 

Elaboração do Trabalho de Conclusão de etapas do estágio: 

1. Deverão seguir as normas de formatação de artigos da Revista eletrônica da IES 

Disponível no site. 

2. Relatório do estágio, que será dividido nas seguintes seções: 



a. Texto inicial de descrição histórica e física da instituição. (usar como base para 

esse texto as respostas do anexo 04) 

b. Textualização da atuação do estagiário nos setores faciais, corporais e capilares 

(usar o anexo 05) 

c. Sendo um texto para estagiário, composto de: um parágrafo com a descrição das 

funções desempenhadas em equipe; um parágrafo para descrição das práticas utilizadas 

durante o estágio; e um parágrafo para exposição de impressões, no qual podem ser 

utilizadas as referências bibliográficas sugeridas durante os encontros de estágio e a 

referência básica da disciplina). 

3. Considerações finais: um texto fazendo suas considerações sobre a realização, se 

os objetivos foram alcançados, e ressaltando as mudanças ocasionadas, na sua opinião, 

sobre os atendimentos ao público e sobre a importância do profissional de estética para a 

melhoria da qualidade de vida dos clientes. 

4. Referências bibliográficas 

5. Anexos, que deverão seguir basicamente a seguinte: 

a. Plano de estágio e cronograma – Anexo 1 

b. Carta de Apresentação (somente em caso de estágio extracurricular) – Anexo 2. 

c. Termo de Compromisso – Anexo 3 

d. Questionário de análise da clínica escola– Anexo 4 

e. Questionário de análise do estágio – Anexo 5 – fichas individualizadas por aula. 

f. Fichas de carga horária devidamente assinadas pelos professores ou 

coordenadores da clínica e endossada pela coordenação de curso – Anexo 6 

g. Ficha de avaliação do professor colaborador – Anexo 7. 

h- Fotos da clínica, do estagiário desenvolvendo as atividades, dos colaboradores que 

autorizarem.  

i- Ficha de Consolidação da Carga horária que será validada pela coordenação do estágio 

e do curso – Anexo 8 
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ANEXO 1 

PLANO DE ESTÁGIOS 

Estagiário: ______________________________________ Estágio: __________________ 

Endereço: ______________________________________ Cidade: ___________________ 

Telefones: _____________________ E-mail: ____________________________________ 

 

Escola 

Período de Estágio I: de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____ 

Período de Estágio II: de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____ 

Unidade Concedente: _______________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

Cidade: _______________________________________ Fone: 

______________________ 

Diretor: _____________________________________ E-mail: 

_______________________ 

Professor Colaborador de Estágio: 

_____________________________________________ 

Nº de aulas: ___________ Turmas de Estágio: 

____________________________________ 

Nº de Alunos por turma: _________ Dias e Horários de Estágio: 

______________________ 

 

 

 

Cronograma de Atividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

Ponta Porã-MS,  ____ de ________________ de ____ . 

Para 

a:___________________________________________________________________ 

 

 O Curso de Estética e Cosmética das Faculdades Magsul, município de Ponta Porã 

tem como um dos requisitos para a conclusão do Curso, nos 4º, 5º, e 6º semestres, a 

realização de estágio vinculado à disciplina Estágio Supervisionado.  

Esta disciplina é de suma importância para a formação acadêmica do aluno, uma 

vez que, na maioria dos casos, é a primeira oportunidade que o aluno tem para tomar 

contato com o ambiente profissional. 

Como requisito básico, esta disciplina possui, entre outros objetivos, a vivência dos 

alunos dentro de diferentes campos de atuação, tanto no ensino formal como não formal, 

bem como a elaboração e desenvolvimento de um trabalho monográfico. 

Para tanto, estamos encaminhando o(a) acadêmico(a) _________________ 

___________________________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no ___º 

semestre do Curso, portador do Registro Acadêmico ______________, para poder realizar 

estágio nesta Instituição. 

Salientamos que o aluno estagiário deverá cumprir as normas e propostas 

estabelecidas pela Instituição, sendo que o cumprimento das horas de estágio é 

responsabilidade do aluno estagiário.  

Solicitamos que a Instituição acompanhe o desempenho do aluno estagiário, tanto 

na perspectiva da freqüência como de sua conduta, enviando à IES no final do semestre, 

um relatório sucinto sobre a atuação do mesmo  

Informamos que as dúvidas relativas às questões de caráter pedagógico serão 

discutidas com o professor coordenador, responsável pela disciplina de Estágio 

Supervisionado. 

Certos de contar com o apoio, agradecemos antecipadamente e colocamo-nos à 

disposição para maiores esclarecimentos. 



Atenciosamente. 

 

 

_____________________________                                      

_____________________________ 

Profa. Ma. Iulle Costa Sanchez                                      Coordenador(a) de Estágio 

Coordenadora de Estética e Cosmética 

 

 

Instituição: ______________________________________________________________ 

Endereço:________________________________________________________________ 

Diretor: __________________________________________________________________ 

Professor Colaborador:______________________________________________________ 

Dias de Estágio: ___________________________________________________________ 

Horário:__________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________ 

Carimbo e assinatura do  

Responsável da Unidade Concedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – 3 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 

FACULDADES MAGSUL 

ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas, 725  

BAIRRO: Centro                         CEP: 79.904-016 

CIDADE: Ponta Porã                  ESTADO: Mato Grosso do Sul 

REPRESENTADO POR: Iulle Costa Sanchez 

CARGO: COORDENADORA DO CURSO DE: Estética e Cosmética 

 

EMPRESA (INSTITUIÇÃO) CONCEDENTE: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CEP: 

CIDADE: ESTADO: 

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTADA POR: 

CARGO: 

PROF. RESPONSÁVEL: 

Nº CRBio: 

 

ESTAGIÁRIO (A): 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CEP: 

CIDADE: ESTADO: 



CURSO:  

SEMESTRE/ANO EM CURSO: 

RG n.º: CPF n.º: 

CTPS n.º: SÉRIE: 

DATA DE NASCIMENTO:  

  

1) O Presente Termo de Compromisso tem por objetivo formalizar as condições básicas 

para a realização de Estágio de Estudantes da FACULDADES MAGSUL na 

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, nos termos da Lei n.º 6.494, de 07 de dezembro de 

1977, regulamentada pelo Decreto n.º 87.497 de 18 de agosto de 1982, 

particularizando a relação jurídica especial vigente entre as partes, comprovando a 

inexistência de vínculo empregatício. 

 

O presente Termo de Compromisso vigorará de ___/___/_____ a ___/___/_____, podendo 

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

com antecedência de 30 dias, ou ser prorrogado mediante aditamento específico. 

2) As atividades de Estágio a serem desenvolvidas pelo(a) ESTAGIÁRIO (A), serão 

executadas na área de ____________________ no horário de _______h às ____h, de 

segunda à sexta-feira, totalizando _____ horas/aulas, devendo a INSTITUIÇÃO 

CONCEDENTE, propiciar condições para o bom desenvolvimento técnico como de 

relacionamento humano. 

3) Esse estágio tem caráter não-remunerado, ficando a cargo único e exclusivo do 

CONCEDENTE o oferecimento de qualquer tipo de ajuda de custo ao 

ESTAGIÁRIO 

4) O presente Termo de Compromisso possibilitará ao (à) ESTAGIÁRIO (A) aprimorar e 

aperfeiçoar seus conhecimentos mediante pessoal especializado. 

5) O (A) ESTAGIÁRIO (A) obriga-se a não divulgar ou fazer uso, durante ou após a 

vigência do presente Termo de Compromisso, de dados de natureza confidencial a ele 

transmitidos por ocasião do desenvolvimento do estágio. 

6) O foro eleito para a resolução de questões jurídicas originadas do presente Termo de 

Compromisso é o de Ponta Porã-MS. 

E por estarem as partes de acordo com as condições aqui dispostas, assinam o presente 

Termo de Compromisso, em 3 vias de igual teor. 

 

Ponta Porã-MS, ______ de __________________ de 20____. 

 

 

_____________________________ 

Profa. Ma. Iulle Costa Sanchez 



Coordenadora de Estética e Cosmética 

 

 

_________________________________________ 

(Nome) 

(Cargo) 

(Empresa ou Instituição 

 

 

 

 

_________________________________________ 

(Nome) 

Estagiário(a) 

 

 

_________________________________________ 

Coordenador de Estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

 

Controle do Estágio Supervisionado 

 

Aluno: 

___________________________________________________________________ 

R.A.: ______________ Semestre: _________ Período:__________ Ano Letivo________ 

Instituição:__________________________________________________________ 

 

Controle de Carga Horária 

Data 
Horário Turma Atividade Realizada pelo estagiário 

Visto do 

Professor 
Total c/h 

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  



    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

  

 

    

  

 

    

  

 

    

Total de Carga horária 

 

 

 

____________________________________ 

Carimbo e assinatura da coordenadora de estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

CURSO DE ESTÉTICA E COSMÉTICA 

FICHA DE OBSERVAÇÃO(OU PARTICIPAÇAO, OU REGENCIA) – N°_________ 

 

Nome da Instituição:________________________________________ 

Nome do Professor/Tutor: ________________________________________ 

 

Data: _____/____/____Horário: das _________ as __________ Horas 

Área de atendimento: _____Facial____Corporal___Capilar 

n° de Clientes________  

Local onde o estágio foi realizado (adequado ao desenvolvimento da atividade; 

antecipadamente preparado; adequados para a realização de tratamentos estéticos): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Material utilizado (adequado ao desenvolvimento da atividade; antecipadamente 

preparado; em número suficiente; realizou adaptações): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Objetivos (descrição; são adequados aos atendimentos aos clientes) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



Atividades propostas no dia (descrição; anteriormente planejadas; de acordo com o 

agendamento de clientes; divisão entre as mesmas adequadas; relacionadas aos 

objetivos): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Desenvolvimento das atividades:  

Início do atendimento (preparação do ambiente; recepção do cliente; anamnese): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Realização do procedimento (escolha do protocolo indicado, domínio do conteúdo; relação 

interpessoal com o cliente; correções e intervenções durante o processo; procedimentos 

utilizados): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Término do atendimento (resultados obtidos; esterilização do ambiente; considerações 

finais): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Avaliação (procedimentos adequados; dos alunos; vários domínios; da ação do professor; 

das atividades propostas): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Observações Gerais: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Nome: ___________________________________________________________________ 

R.A. _____________________Turma: _____________ Período: ____________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

 

FICHA PARA AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

AVALIAÇÃO PELO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

(CARÁTER RESERVADO) 

 

Nome do Estagiário: 

 

Empresa/Entidade na qual estagiou: 

 

Endereço: 

 

 

Área do Estágio: 

 

Período: ___/___/_____ a ___/___/_____ 

 

Total de Horas que deveriam ser cumpridas: 

 

Total de Horas que foram cumpridas: 

 

Justificativa das faltas:   



 

 

Supervisor Responsável pelo Estágio: 

 

Função na Empresa/Entidade: 

 

Avaliação através de notas, 0 a 10, obtendo-se a média como nota final. 

 

ASPECTOS PROFISSIONAIS NOTA 

QUALIDADE DO TRABALHO: Considerar a qualidade do trabalho tendo em vista 

o que seria desejável. 
 

ENGENHOSIDADE: Capacidade de sugerir, projetar, executar modificações ou 

inovações. 
 

CONHECIMENTO: Uso e integração de conhecimento demonstrado no 

desenvolvimento das atividades programadas 
 

ESPÍRITO INQUISITIVO: Disposição que o estagiário demonstra para aprender.  

CUMPRIMENTO DAS TAREFAS: Considerar o volume das atividades cumpridas, 

dentro do padrão razoável. 
 

INICIATIVA: Demonstrada para desenvolver suas atividades por conta própria. 

 
 

  

ASPECTOS HUMANOS NOTA 

ASSIDUIDADE: Cumprimento do horário de estágio e ausência de faltas. 

 
 

DISCIPLINA: Observância das normas e regulamentos internos da 

Empresa/Entidade. 
 

SOCIABILIDADE E COOPERAÇÃO: Facilidade de integração com os colegas e 

ambiente de trabalho, bem como disposição para cooperação. 
 

SENSO DE RESPONSABILIDADE: Zelo pelo material, equipamentos e bens 

colocados à sua disposição. 
 

 

TOTAL: 

 

 



 

MÉDIA (10): 

 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O ESTAGIÁRIO: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura e Carimbo do Supervisor Responsável: 

Data: 

Anexo 7 

 

Ficha de Registro das Atividades de Estágio 

 

 

Acadêmico: ______________________________________________________________ 

Ano de Ingresso:__________________________________________________________ 

 

Estágio I (2017) – ___º semestre 

TIPO DA ATIVIDADE 
NÚMERO DE 

HORAS 

FORMA DE 

REGISTRO 

CONSIDERAÇÕES 

DA COORD. DE 

ESTÁGIO 

Recepção aos clientes  

Ficha de 

controle 

assinada 

 

Realização de Anamnese  

Ficha de 

controle 

assinada 

 

Planejamento de 

atividades (protocolos) 
 

Planos de 

protocolos 
 

Acompanhamento de 

atendimentos estéticos 

faciais 

 

Relatório com 

fotos  

Acompanhamento de 

atendimentos estéticos 
 Relatório com  



corporais fotos 

Acompanhamento de 

atendimentos estéticos 

capilares 

 
Relatório com 

fotos 
 

Carga Horária Cumprida: 60 h 

 

Observações: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ponta Porã-MS, ______ de __________________ de 20____. 

 

 

_____________________________ 

Profa. Ma. Iulle Costa Sanchez 

Coordenadora de Estética e Cosmética 

 

 

_________________________________________ 

(Nome) 

(Cargo) 

(Empresa ou Instituição 

 

 

 

 

_________________________________________ 

(Nome) 

Estagiário(a) 

 

 

_________________________________________ 



Coordenador de Estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada relatório de observação, você deverá textualizar as questões conforme o 

modelo abaixo, relacionando a realidade do que foi observado às informações pedidas 

aqui em forma de parágrafos. Informe também o seu nome, número do relatório e carga 

horária do mesmo. 

 

Quanto aos objetivos dos atendimentos: 

O professor/tutor:  

 comunica os seus objetivos à turma:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

os objetivos propostos são ajustados às condições, capacidade e interesse dos 

clientes 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 apresenta um número suficiente de informações em relação aos objetivos 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 cria condições para a efetivação do(s) objetivo(s) proposto(s) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 proporciona feedback de modo a assegurar o alcance dos objetivos  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



Quanto ás habilidades de comunicação do acadêmico: 

 Consegue utiliza um vocabulário preciso, correto, dentro da área específica 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Consegue explicar o significado das palavras novas e efeito dos tratamentos 

realizados aos clientes:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Consegue desenvolver uma seqüência lógica (começo, meio e fim) dos tratamentos 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Foi proveitoso os conteúdos teóricos e práticos aprendidos em aula para a 

realização do estátigo: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Quanto aos protocolos realizados: 

 Foram suficientes para se ter uma base prática a respeito de capilar, facial e 

corporal? Justifique 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Foi possível que o acadêmico domine as técnicas para realização destes 

protocolos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Quanto aos procedimentos e recursos utilizados: 

 Os procedimentos são adequados aos objetivos dos clientes e aos protocolos 

propostos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 utiliza recursos materiais e locais adequados aos objetivos propostos  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

Quanto aos procedimentos de avaliação: 

 Prevê e utiliza procedimentos adequados para avaliar o progresso dos acadêmicos 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 O professor/Tutor: Avalia e propiciona feedback aos alunos no final das aulas 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 O acadêmico consegue realizar uma auto-avaliação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 

(Nome) 

Estagiário(a) 

 

 

_________________________________________ 

Coordenador de Estágio 

 


