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APRESENTAÇÃO 

 

Somos sempre aprendizes da profissão e estagiários da vida. 

 Alves Franco 

 

O Estágio Supervisionado do Curso de Ciências Biológicas das Faculdades Magsul 

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

futuramente como profissional compromissado com o desenvolvimento de seus alunos e 

em todos os âmbitos, formando cidadãos competentes e atuantes na construção do 

projeto social de nosso país. 

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 Ciências Biológicas. 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 Ciências Biológicas. 

Portanto, seu desenvolvimento é realizado em consonância com esta visão 

epistemológica, devendo ser vivenciado em espaços institucionais, campos de 

intervenção, que permitam a atuação deste futuro profissional, nas diversas etapas de 

aprendizagem e faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos), o que 

permitirá a construção de um vasto repertório para a sua atuação. 

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 e 

pela LDBEN 9394/96. Estes instrumentos determinam que os estágios devam ocorrer em 

instituições que permitam seu desenvolvimento, proporcionando melhor formação 

devendo ser planejados, executados, acompanhados e avaliados. Instituem que, para a 
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sua realização, deve ser estabelecido um termo de compromisso celebrado entre a 

instituição de ensino e a unidade concedente, não criando vínculo empregatício. Ressalta 

ainda que, sua jornada de estágio deve ser compatibilizada com sua jornada escolar. 

 Por outro lado, a Lei de Diretrizes e Bases determina que, o tempo mínimo exigido 

para o estágio supervisionado é de 400 horas. 

 No Curso de Ciências Biológicas das Faculdades Magsul, o estágio 

supervisionado, referente a matriz 2015, deverá ser desenvolvidos em três níveis: 

 O primeiro nível de estágio será a 

introdução do acadêmico no mundo da 

escola e sua integração com a realidade 

social, econômica e da área específica 

do seu curso, no caso as Ciências 

Biológicas. 

 O segundo nível será sua inserção no 

campo da pesquisa e do ensino, 

buscando conhecer a aplicabilidade de 

teorias no campo da educação. 

 O terceiro nível será sua iniciação 

profissional/docência. 

A carga horária de 400 horas é dividida de tal maneira: Estágio Supervisionado I – 

120 horas; Estágio Supervisionado II – 140 horas e Estágio Supervisionado III – 140 

horas. 

O estágio supervisionado é iniciado no quarto semestre do curso, com 

planejamento próprio, para cada semestre, apresentado e aprovado pela coordenação do 

curso. 

A primeira parte do estágio tem como finalidade o conhecimento da realidade do 

ensino da educação básica no campo das Ciências Biológicas, na região, no campo 

pedagógico, através da observação e da análise, levando o acadêmico a 

vivenciar/observar a prática educativa à luz dos pressupostos teóricos das áreas do 

conhecimento, analisando e refletindo sobre a prática pedagógica considerando os 

desafios emergentes da sociedade da informação e a evolução do ser humano. 
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Posteriormente, o acadêmico deve construir um projeto de ensino, com base na 

observação e à análise de problemas relativos ao ensino de Ciências Biológicas, na sua 

região, que poderá fornecer subsídios para o seu trabalho de conclusão de curso. 

Na terceira etapa, os acadêmicos vivenciarão a docência no Ensino Fundamental e 

Médio na área das Ciências Biológicas, através de projetos pedagógicos. Durante o 

estágio os acadêmicos acompanharão a organização da escola, seu projeto político 

pedagógico, e as tendências pedagógicas predominantes. 

 É importante ressaltar que o curso de Ciências Biológicas está implantando um 

novo modelo de estágio supervisionado, com uma proposta baseada na 

transdiciplinaridade, já desenvolvida por Suanno (2015, p.141) que tem como finalidade 

“contribuir para construção de conhecimentos, valores, atitudes e perspectivas sobre a 

profissão docente, a identidade docente e a profissionalidade”. 

O projeto de estágio supervisionado foi remodelado em forma de projetos de 

trabalho, a partir de um metatema, com a finalidade de atender aos problemas da 

comunidade e fazer com que a aprendizagem seja significativa, útil e em função da 

realidade.  

Dessa forma, o estágio supervisionado contribui para uma formação docente 

sólida, no desenvolvimento da consciência crítica, ampliada e autorreflexiva, vislumbrando 

o desenvolvimento integral do ser humano.  

A utilização de metatemas possibilita religar saberes em perspectiva 

multidimensional, multirreferencial e autorreferencial. 

Segundo Suanno (2014): 

 

“O estágio é uma disciplina de caráter teórico-vivencial desenvolvido por meio da 

apreensão, problematização e pesquisa sobre a realidade escolar, os processos 

de ensino, a aprendizagem dos alunos, as especificidades da organização e 

gestão da escola e fundamentalmente possibilita ao estagiário perceber e se 

experimentar como professor.”  

 

O professor do estágio supervisionado é o orientador e tem por função orientar os 

alunos no tocante ao desenvolvimento teórico e prático do mesmo, bem como a 

elaboração do relatório, respondendo pela coerência entre as atividades desenvolvidas 

pelo aluno durante o estágio supervisionado e o projeto pedagógico do curso.  
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No caso da utilização do metatema, o professor do estágio supervisionado deve ter 

consciência do seu papel auto-ecoorganizador, ou seja, que saiba conviver com a 

incerteza cognitiva e histórica tanto dos acadêmicos quanto dos alunos envolvidos.  

O estágio tem acompanhamento efetivo pelo professor orientador, através de 

visitas à escola, contato por telefone com direção, coordenação pedagógica e professor 

supervisor. Na Escola o professor supervisor da parte concedente, comprova por vistos 

nos relatórios de atividades (em prazo pré-estabelecido pelo professor orientador) e por 

menção de aprovação final. 

O professor orientador do estágio supervisionado, 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 supervisionado atenderá pequenos grupos para que assegure um 

bom desenvolvimento do estagiário.  

Os acadêmicos durante o estágio supervisionado serão avaliados pela frequência, 

pela postura profissional, e pelas conclusões apresentadas, que deverão constar do 

relatório de estágio supervisionado. 

O relatório será o documento comprobatório do estágio supervisionado. Deverá, 

portanto conter: o nome do estagiário, a escola onde foi efetivado o estágio, a série, o 

professor regente, o registro ou plano de aula, 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 supervisionado e pelo professor regente da turma estagiada. 

Os alunos que exerçam atividade docente regular na educação básica poderão ter 

redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até o máximo de 200 

(duzentas) horas, que corresponde a 50% da carga horária prevista para o estágio. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 Observar, descrever, analisar o processo educativo na escola de Ensino 

Fundamental e Médio, no campo das Ciências Biológicas. 

 

Objetivos Específicos do Estágio I 

 Construir de projetos de ensino para o campo das ciências biológicas e 

aplicação para posterior avaliação e consolidação da prática pedagógica. 

 Formar o pensar como prático pedagógico das ciências biológicas. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

Estágio Supervisionado I 

 18 horas – Encontros de estágio na IES 

 12 horas – Análise de infraestrutura e organização pedagógica da Unidade 

concedente. 

 10 horas – Observação de aulas em turmas de Ensino Fundamental e Médio na 

Unidade concedente.  

o Sendo distribuídas aproximadamente 02 horas/aula em cada ano do Ensino 

Fundamental e Médio. 

 60 horas – Participação em projetos relacionados ao ensino de ciências e biologia. 

 20 horas – Construção de relatório de estágio e organização de documentação 

final da etapa. 

 

TOTAL: 120 HORAS 

 

 

 

 

 



 
 

  Ciências Biológicas: Autorizado pela Portaria nº 23 de 10/01/2007 
Reconhecido pela Portaria nº 651 de 10/12/2013 

Renovação Reconhecida pela Portaria nº 1094 de 24/12/2015 
MANTIDA PELA A.E.S.P. 

Av. Presidente Vargas, 725 – Centro – Tel.: (67)3437-3804 – Ponta Porã – MS 
E-mail: magsul@terra.com.br 

 

7 

 

Estágio Supervisionado II 

 18 horas – Encontros de estágio na IES.  

 102 horas – Planejamento, execução e participação em projetos relacionados ao 

ensino de ciências e biologia, conforme cronograma de atividades do curso. 

 20 horas – Construção de relatório de estágio e organização de documentação 

final da etapa. 

 

TOTAL: 140 HORAS 

 

Estágio Supervisionado III 

 18 horas – Encontros de Estágio na IES 

 102 horas – Planejamento, execução e participação em projetos relacionados ao 

ensino de ciências e biologia, conforme cronograma de atividades do curso. 

 20 horas – Construção de relatório de estágio e organização de documentação 

final da etapa. 

 

TOTAL: 140 HORAS 

 

Observações:  

 Os estagiários devem realizar as atividades de estágio supervisionado 

preferencialmente em Unidades Escolares do mesmo município da IES para que 

seja possibilitada a supervisão do coordenador de estágio. Ficando facultado no 

máximo de 30% da carga horária do estágio para realização em município de 

residência do acadêmico que seja diferente do município da IES, desde que haja 

celebração de convênio entre a IES e a entidade mantenedora da Unidade de 

Ensino concedente. 
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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 (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 e pedagógica da unidade concedente, bem 

como análise do Projeto Pedagógico baseado em questões pré-estabelecidas 

(Anexo 4). 

6. Projeto de Ensino, Pesquisa e/ou Extensão elaborado pelo estagiário (Anexo 5). 

7. Elaboração de Ficha de Controle de horas de observação e atividades, 

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 trabalhos da IES. 

2. Capa 

3. Folha de Rosto 

4. Sumário 

5. Introdução, que deve contemplar no texto os seguintes componentes: 

a. Contextualização da importância do estágio para a formação profissional. 

b. Objetivos a serem alcançados na etapa do estágio que está sendo 

realizado. 

c. Metodologia que foi utilizada ao desenvolver do estágio. 

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

a. Texto inicial de descrição histórica, física e pedagógica da escola (usar 

como base para esse texto as respostas do anexo 04). 
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b. Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvido pelo estagiário 

(usar o anexo 05). 

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

se os objetivos foram alcançados, e ressaltando as mudanças ocasionadas, na 

sua opinião, sobre o ensino de ciências e sobre a importância do profissional 

para a melhoria da qualidade de vida por meio da educação. 

8. Referências bibliográficas 

9. Anexos, que deverão seguir basicamente a seguinte: 

a. Plano de estágio e cronograma – Anexo 1. 

b. Carta de Apresentação – Anexo 2. 

c. Termo de Compromisso – Anexo 3. 

d. Questionário de análise da escola – Anexo 4. 

e. Projetos desenvolvidos ao longo do estágio – Anexo 5. 

f. Fichas de carga horária devidamente assinadas pelos professores ou 

coordenadores da escola e endossada pela direção da escola – Anexo 6. 

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

h. Fotos da escola, do estagiário desenvolvendo as atividades, dos 

colaboradores que autorizarem. Não anexar fotos do rosto dos alunos da 

escola cedente; 

i. Projetos de complementação de carga horária completos: 

i. Plano de trabalho com carga horária, vinculado com a IES. 

ii. Relatório de execução do projeto. 

j. 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 
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ANEXO 2 

 

Ponta Porã-MS,  ____ de ________________ de ____ . 

Para a:________________________________________________________________________ 

 

 O Curso de Ciências Biológicas 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 pedagógica, 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. Dra. Caroline do Amaral Polido 

Coord. do Curso de Ciências Biológicas 

 

________________________________ 

Prof. Me. Evaldo Rodrigo Weckerlin 

Coordenador de Estágio 

Instituição: ____________________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________________ 

Diretor: ________________________________________________________________________ 

Professor Colaborador:____________________________________________________________ 

Dias de Estágio: _________________________________________________________________ 

Horário:________________________________________________________________________ 

 

_______________________________ 

Carimbo e assinatura do Responsável da Unidade Concedente 
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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: Caroline do Amaral Polido 

CARGO: COORDENADOR DO CURSO DE: Ciências Biológicas 

 

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. 
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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 100 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____. 

 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dra. Caroline do Amaral Polido 

Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas 

 

 

_________________________________________ 

(Nome) 

(Cargo) 

(Empresa ou Instituição 

 

 

_________________________________________ 

(Nome) 

Estagiário(a) 

 

_________________________________________ 

Prof. Me. Evaldo Rodrigo Weckerlin 

Coordenador de Estágio 
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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 do diretor 
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ANEXO – 5 

 
PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2017 
(   ) ENSINO            (   ) PESQUISA          (   ) EXTENSÃO 

1. Título:  

Área temática:  

2. Responsável pelo Projeto:  

(  ) Discente     (  ) Docente    

Nome:  

3. Telefones para contato:  

4. Endereço eletrônico:  

5. Curso:  

6. Área de formação: 

7. Titulação: 

(   ) Especialização                          (   ) Especialização na área                (  ) Graduando 

(   ) Mestrado                                    (   ) Doutorado  

8. Carga horária dedicada ao projeto:  

9. Instituições envolvidas no Projeto:  

10. Responsável orçamentária financeira:  

11. Clientela envolvida:  

12. Estimativa de participantes: 

Docentes:  

Discentes:  

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

 

14. OBJETIVOS 

 

 

15. METODOLOGIA 

 

 

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades  Data 
Horário de 

Início 

Horário de 

Término 

Local de realização 

das atividades 

     

     

     

18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Ponta Porã, dia de mês de 2017                                   ASS. RESPONSÁVEL 

19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO DO (A) COORDENADOR (A) 

DO CURSO OU DO PROF. ORIENTADOR 

 

 

 

LOCAL: Ponta Porã – MS                                                 DATA: XX/XX/2017 

 

 

 

COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

 

22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 

CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 
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ANEXO – 6 

 

Ficha de Avaliação do Estagiário 

 

Nome do Estagiário:  _________________________________________ ____ 

Nome da Unidade Concedente:  _____________________________________  

Responsável:  ___________________________________________________  

Cargo:  ________________________________________________________  

 

Conceituar indicando: 

MB – Muito bom 

B – Bom 

R – Regular 

I - Insuficiente 

 

Aspectos a serem apreciados Conceito 

Pontualidade e Assiduidade  

Apresentação  

Desempenho, Interesse e Relacionamento nas 

Atribuições 

 

Troca de experiências relatadas no local de estágio ou 

capacidade de assimilação de procedimentos técnicos 

que lhes foram ministradas 

 

 

 

Síntese da Participação do estagiário: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

                                                                                         Data: ______/______/_______ 

 

Assinatura do Responsável:  _______________________________________  

RG do Responsável : _______________________________________________ 
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ANEXO – 7 

 

Ficha de Registro das Atividades de Estágio 

 

 

Acadêmico: ______________________________________________________________ 

Ano de Ingresso:__________________________________________________________ 

 

Estágio Supervisionado (20__) – ___º semestre 

TIPO DA ATIVIDADE 
NÚMERO 

DE HORAS 

FORMA DE 

REGISTRO 

CONSIDERAÇÕES 

DA COORD. DE 

ESTÁGIO 

    

    

    

    

    

    

Carga Horária Cumprida:  

 

Observações: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

     Profa. Dra. Caroline do Amaral Polido 

Coord. do Curso de Ciências Biológicas 

 

 

 

 

Prof. Me. Evaldo Rodrigo Weckerlin 

Coord. de Estágio Supervisionado 

 

 


