
 
 

PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO 
 
CONCEDENTE 
Razão Social:  
Supervisor de estágio (na empresa): 
 

Formação do supervisor: 
 

Registro profissional do supervisor nº.: 
 

Órgão: 
 

Telefone/celular: 
 
 

E-mail: 

Local do estágio (indicar o endereço completo): 
 

 
ESTAGIÁRIO 
Nome:  
Número de Matrícula:     Curso:  
Semestre:       Período:  
Telefone:     E-mail:  

 
Horário do estagio: das _____h às _____h Horário de intervalo ou refeição: das _____h às _____h 
Apólice seguro número: Seguradora: 
Data do inicio do estágio/aditivo: 

____/____/____ 

Data prevista do término do estágio: 
____/____/_____ 

 
Plano de Atividades de Estágio 
(___) 1º período de estágio – área de atuação: _____________________ 
(___) 2º período de estágio – área de atuação: _____________________ 
(___) 3º período de estágio – área de atuação: _____________________ 
(___) 4º período de estágio – área de atuação: _____________________ 
 
(Descrever as atividades a serem executadas no período do estágio): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.unichristus.edu.br 



(descrever as habilidades e conhecimentos que serão obtidos em  decorrência do estágio): 

Considerações: 
1. Este documento é parte integrante do TCE ou Aditivo(s).
2. Deve ser preenchido eletronicamente.
3. O aluno deve apresentar a cada seis meses ao seu Coordenador, o relatório das

atividades do Estágio, conforme inciso IV do artigo 7º da Lei 11.788-08.
4. Preencher os campos das atividades, habilidades e conhecimentos de forma clara e

objetiva, indicando os possíveis ganhos de aprendizagem decorrentes das atividades
desempenhadas pelo estagiário no período do estagio.

Fortaleza, ___ de __________ de 2017. 

Concedente 
(Assinatura e carimbo) 

Aluno Estagiário 
(Assinatura) 

Anuente 
(Assinatura e carimbo) 

Testemunhas: 

 __________________________________  _____________________________________  
Nome:  Nome: 
CPF:   CPF:  
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