
FACULDADE FACULDADE CATOLICA DE FEIRA DE SANTANA-FCFS
Credenciamento: Portaria MEC/SESU n" 429 dc 29/04/2015; D.O.U., do 30 dc abril dc2015CATOLICA

DE FEIRA DE SANTANA

RESOLUC AO 002/2021

REGULA.MENTO PARA () ESI AGIO SUPERVISION A DO 
NO CURSO DE BACHARELADO EM TEOLOGIA

O Diretor Geral da Faculdade Catolica de Feira de Santana no 

uso das suas atribui^oes resolve nonnatizar as atividades do 

Estagio Supervisionado do Curso de Bacharelado em Teologia 
desta IES, conforme clausulas a seguir:

CAPITULO I - DAS DISPOSICOES PRELIMINARES
Art. 1° - Este regulamento lem por finalidade estabelecer as normas para a realizaQao dos 

Estagios Supervisionados para o Curso de Bacharelado em Teologia da Faculdade Catolica de 
Feira de Santana (FCFS), previstos na Resolugao MEC/CNE/CES n° 4, de 16 de setembro de 
2016, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais no Projeto Pedagogico do Curso de 

Bacharelado em Teologia, bcm como pelo que prescreve a Lei 11.788/08 de 25 de setembro 
de 2008, conhecida como a Lei do estagio.

Paragrafo unico - O Estagio Supervisionado e urn componente curricular obrigatorio para a 
integralizaQao do curso, conforme consta na matriz curricular, constituindo-se como um 
componente fundamental e necessario para a formaQao dos academicos em vista da 

constru^ao de conhecimentos e competencias profissionais do teologo no excrcicio de sua 
profissao.

Art. 2° - Os Estagios se realizarao mediante mecanismos efetivos de orienta^ao e avalia^ao 
pela Catolica de Feira e pelas institui<;6es acolhedoras, em conformidade com a 
regulamentaQao prevista para o Estagio fundamentada na legisla^ao vigente, especialmente na 

Lei de n° 11.788/2008.

Art. 3° - As atividades realizadas no componente curricular Estagio Supervisionado do Curso 
de Bacharelado em Teologia da Catolica de Feira, inicia-se com a investiga^ao da pratica 

pedagogico-pastoral por meio de leituras e reflexoes orientadas pelo docente do componente 
curricular e se realizam em quatro (04) momentos a partir do 4° ate o 7° semestre, distribuidas 
em horas da seguinte forma: 40 horas para atividade com a questao da Promo^ao da Pessoa 
Humana, 40 horas para a questao da Comunicagao, 60 horas para a Pesquisa e Docencia, e 60 

horas para a atividade de Gestao Eclesial, totalizando uma carga horaria de 200 (duzentas)
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boras de atividades. Essas atividades de Estagios serao realizadas na propria institui^ao on em 
institutes conveniadas com a Catolica de Feira.

CAPITULO II - DOS OBJETIVOS
Art. 4° - O Estagio Supervisionado tem como finalidade a aquisigao e a construgao de 
conhecimentos e de competencias proprias da atividade profissional e pastoral do teologo e a 
contextualizagao curricular, promovendo o desenvolvimento do discente para a vida cidada e 
para o trabalho, e tem por objetivos especificos:

I. Propiciar ao discente a aplicagao dos conhecimentos obtidos no curso;
II. Oportunizar o estabelecimento da relagao entre o estudo da Teologia e a pratica 

pastoral;
III. Introduzir o discente no ambito de sua futura atuagao profissional;
IV. Desenvolver a capacidade reflexiva do discente a luz da Teologia e areas de 

fronteira;
V. Promover a integragao entre a Catolica de Feira e a comunidade externa.

CAPITULO III - DOS ESTAGIOS E SEUS CAMPOS DE ATUACAO 
Art. 5° - O Estagio Supervisionado obrigatorio do Curso de Bacharelado em Teologia da 
Catolica de Feira abordara diferentes dimensoes da atuagao profissional, abrangendo 
diferentes areas de possiveis de atuagao do profissional de Teologia como a area da Promogao 
da Pessoa Humana, da Comunicagao Social e dos Meios de Comunicagao, da Pesquisa e 
Docencia e, por fim, da Gestao de bens e pessoas.

Art. 6° - Sao considerados campos de Estagio Supervisionado: Curias diocesanas, Paroquias, 
Pastorais Especificas das Comunidades Eclesiais (Igrejas), Instituigoes Protestantes e 
Evangelicas, Movimentos Eclesiais, Hospitais, Presidios, Abrigos, Asilos, Casas de 

Recuperagao, Seminarios de Formagao Teologicos, Institutos Teologicos, Seminarios para 
Formagao de Presbiteros, Escolas de Diaconos Permanentes, ONGs, Tribunal Eclesiasticos, 
Escolas Publicas ou Privadas, Escolas de Catequese, Escolas de Teologia para Leigos e outros 

desta natureza.

Art. 7" - As atividades que serao desenvolvidas no Estagio Supervisionado sao: elaboragao e 

acompanhamento de projetos; formagao biblica, teologica, pastoral, catequetica ou 
missionaria, acompanhamento de grupos, pastorais especificas, movimentos; assessoria em 

encontros, assembleias, retiros, pastorais ou movimentos.

Art. 8° - Os campos de estagio serao analisados e selecionados pelo docente do respective 
componente, tendo em vista os seguintes criterios:

Disponibilidade das instituigoes mencionadas no Art. 6°, que tenham condigoes de oferecer 
aos estagiarios uma vivencia pastoral e social.

II. Instituigoes que desenvolvem projetos pastorais, sociais e pedagogicos;

I.

COORDENACAO BACHARELADO EM TEOLOGIA 
E-mail: coodenacuo_lcologiai^ca(olica«lcfeira.com.br/ www.catolicaclcfcira.com.br 

TeL fixo: (75) 3022-8008 - Feira de Santana - BA.

http://www.catolicaclcfcira.com.br


III. Contribuicdes do cainpo para a forma^ao profissional do teologo: atendimento 
religiose e aconselhamento pastoral, comites de etica e bioetica, instituigoes de 

media^ao, orgaos govemamentais, nao govemamentais e outros;
IV. Contribui^oes no campo da formagao Humana e espiritual de agentes de pastoral ou 

colaboradores em instituigoes acima mencionadas.

Art. 9° - Conforme o Art. 9° § 3° da DCNs de 2016, a Instituigao de Educagao Superior 
podera reconhecer e aproveitar como atividade de Estagio Supervisionado atividades 
realizadas pelo discente em instituigoes desde que contribuam para o desenvolvimento das 
habilidades e competencias previstas no Projeto Pedagogico de Curso (PPC).

Art. 10° - Poderao ser reconhecidas e aproveitadas como atividades de Estagio Supervisionado na 

Catolica de Feira:

I. Trabalhos desenvolvidos em hospitais, presidios, asilos ou orfanatos, instituigoes que 
acomodam pessoas em situagao de fragilidade, de risco, com o objetivo de levar conforto 

psiquico-espiritual para essas pessoas e para seus familiares (em conversas individuals, nas 
quais o teologo preocupa-se em escuta-las as e entender suas angustias para entao oferecer 
conselhos e orienta-las);

II. Pesquisa sobre as tradigoes religiosas, a historia e evolugao de cada religiao, assim como o 
surgimento de dogmas doutrinas e rituais; interpretagao de textos sagrados e fenomenos 
religiosos, pontuando a influencia destes fenomenos em grupos sociais;

III. Trabalhos junto a escolas publicas ou privas de educagao basica, ministrando aulas de 
ensino religiose e tambem em escolas dominicais;

IV. Pesquisas dentro da instituigao;
V. Gestao de pessoas, administragao de instituigoes religiosas (controlar as finangas e captar 

recursos para as diversas atividades da instituigao, entre outras atividades);
VI. Assistencia espiritual, religiosa, teologica a membros de instituigoes que exigem esse tipo 

de atengao;
VII. Agoes sociais; planejamento e execugao de agoes em comunidades carentes junto a 

ONGs ou as instituigoes fllantropicas;
VIII. Prestar assistencia e apoio a equipes de empresas com o objetivo de toma-las mais 

eficientes e humanizadas;
IX. Publicagdes de artigo com tematica teologico-pastoral para revistas, boletins, revisao de 

textos religiosos;
X. Elaboragao e acompanhamento de projetos sociais e de evangelizagao;
XI. Formagao biblica, teologica, pastoral, catequetica ou missionaria;
XII. Acompanhamento de grupos, pastorals especificas, movimentos e associagoes;
XIII. Assessoria em encontros, grupos, assembleias, retiros, pastorals ou movimentos 

eclesiasticos e sociais;
XIV. Planejamento, execugao e avaliagao de atividades administrativas e pastorais de uma 

instituigao eclesiastica;
XV. Acompanhamento de finangas e contabilidade de uma instituigao eclesiastica.
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Art. 11° - As formas de comprovagao das atividades que poderao ser reconhecidas e aproveitadas 
como atividades de Estagio Supervisionado na Catolica de Feira sao: certificados, rdatohos, 
atestados e dedaragoes.

CAPITULO IV - DA ORGANIZACAO E ESTRUTURA DO ESTAGIO
Art. 12° - O Estagio Supervisionado sera coordenado pela Coordenagao do Curso de
Bacharelado em Teologia juntamente com o docente do componente curricular de Estagio,
que proverao a documentagao e fonnalizagao do Estagio com a instituigao acolhedora, alem
de acompanhamento, execugao e avaliagao de todo o processo de desenvolvimento do
Estagio.

Art. 13° - O Estagio Supervisionado sera realizado atraves da participagao:

I. Coordenador de Curso;
II. Docente do componente curricular;

III. Discente estagiario;
IV. Supervisor da Instituigao acolhedora

Art. 14°- As atividades de orientagao, acompanhamento e avaliagao do Estagio ficarao sob a 
responsabilidade do docente de Estagio designado pela Coordenagao de Curso.

Art. 15° - O Estagio Supervisionado inicia-se pela preparagao por parte do Plano de Trabalho 
de Estagio (cf. ANEXO VII) sob a orientagao do docente de Estagio para qual esta reservada 

uma carga horaria determ inada.

Art. 16° - O Estagio deve realizar-se em instituigoes publicas ou privadas: escolas, 
instituigoes sociais, ONGs, instituigoes sem fins lucrativos e entidades religiosas.

§ 1° - A escolha da instituigao compete ao discente, ao docente de Estagio e/ou a propria 

Catolica de Feira;

§ 2°- A Catolica de Feira nao tern obrigagao de conseguir campo de Estagio para o discente, 
porem devido a seus contratos, podera tomar essa providencia e encaminha-los.

§ 3° - O discente deve dirigir-se a instituigao acolhedora, portando, a Carta de Apresentaqdo 

(cf. ANEXO II) para apresentar-se e firmar o acordo de Estagio Supervisionado.

§ 4° - A vinculagao do discente como estagiario podera ser feita mediante a apresentagao do 
Termo de Compromisso de Estagio (cf. ANEXO IV), sem qualquer vinculo empregaticio.
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§ 5° - O Termo de Compromisso de Estdgio e o Plano de Trabalho serao o registro de uma 

parceria que se caracterizara pelo acompanhamento do discente, no que tange a orienta9ao e 
supervisao por parte do docente de Estagio e do supervisor da institui^ao acolhedora.
§ 6° - () Termo de Compromisso de Estdgio e o Plano de Trabalho serao celebrados entre o 

discente e a parte acolhedora na oportunidade do Estagio, com a interveniencia da Catolica de 
Feira, e constituirao comprovantes exigiveis pela autoridade competente da inexistencia de 
vinculo empregaticio.

§ 7° - Terminado o Estagio Supervisionado, o discente deve, sob a orientagao do docente de 
Estagio, registrar a sua experiencia sobre o mesmo, confrontando-a com os conteudos 

apreendidos ate entao nos componentes curriculares do Curso.

CAPITULO V - DA CARGA HORARIA DO ESTAGIO
Art. 17° - A distribute da carga horaria dos Estagios se dara da seguinte forma:

§ 1° - Para os Estagios Supervisionados em Promogdo da Pessoa Humana e em 

Comunica^do, a carga hora e de 40 boras, assim distribuida:

I. 10 boras para a orienta^ao e produgao do Projeto de Estagio;
II. 20 boras de interven^ao (realizagao do Estagio propriamente dito);
III. 10 boras de orienta^ao e produ^ao do Relatorio de Estagio.

§ 2° - Para o Estagio Supervisionado em Pesquisa e Docencia e em Gestdo Eclesial, a carga 

horaria e de 60 boras, assim distribuida:

I. 10 boras de orientagao e produgao do Projeto de Estagio;
II. 40 boras de intervengao (realizagao do Estagio propriamente dito);
III. 10 boras de orientagao e produgao do Relatorio de Estagio.

CAPITULO VI - DO PLANO DE TRABALHO E RELATORIO DE ESTAGIO 

Art. 18° - Entende-se por Plano de Trabalho de Estdgio, o planejamento das etapas e 
atividades a serem desenvolvidas pelo discente na instituigao acolhedora.

Art. 19° - Entende-se por Relatorio do Estagio, o trabalho que apresenta a experiencia da 

pratica vivenciada pelo discente durante o periodo de Estagio (cf. ANEXO VIII).

Art. 20° - Ao final do Estagio, deverao ser entregues ao docente de estagiario os seguintes 

documentos:

I. ANEXO V - Registro das Atividades Desenvolvidas (Instituigao acolhedora).
II. ANEXO VI - Ficha de Avaliagdo do Estagiario (Instituigao acolhedora).
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§ 1° - Devera ser entregue uma copia impressa do Relatorio de Estdgio (ANEXO VIII) ate 15 
(quinze) dias antes do termino do semestre em que o discente esteja matriculado.

Art. 21° - O discente tera prazo definido para a entrega do Relator io de Estdgio e seu 
descumprimento resultara em reprovapao no respectivo componente. A reprova^ao do 

discente por descumprimento do prazo ou por nao te-io cumprido, implica na obrigatoriedade 
de rematricula no semestre letivo seguinte como dependencia.

Art. 22° - Esgotado o prazo regulamentar de entrega do Relatorio de Estdgio, o docente de 
Estagio podera marcar nova data para a entrega do mesmo, inclusive durante o ano [corrente 
ou seguinte], devendo o discente, neste caso, estar regularmente matriculado no componente 
de Estagio Supervisionado como dependente.

CAPITULO VII - DO DOCENTE DE ESTAGIO SUPERVISIONADO 
Art. 23° - Compete ao docente do componente de Estagio Supervisionado:

Selecionar o campo de Estagio;
II. Encaminhar oficialmente os discentes aos respectivos campos de Estagio;
III. Planejar as atividades de Estagio com os discentes e mante-los informados sobre suas 

atribui^oes;
IV. Acompanhar os trabalhos e praticas, a promoQao e julgamento das conduces 
demonstradas pelos discentes;
V. Supervisionar o trabalho do estagiario, orientando-o quanto ao desenvolvimento e 
refonnulaQao do trabalho de Estagio;
VI. Realizar reunioes com os discentes estagiarios sobre o seu desempenho;
VII. Avaliar as atividades desenvolvidas nos Estagios;
VIII. Apresentar a bibliografla adequada as necessidades evidenciadas pelo discente, 
visando o seu desenvolvimento pessoal e professional;
IX. Manter o Coordenador do Curso informado sobre o desenvolvimento das atividades de 
Estagio por meio de contatos periodicos;
X. Analisar e avaliar o relatorio final no tennino do Estagio e emitir pareceres.

I.

CAPITULO VIII - DO DISCENTE ESTAGIARIO 
Art. 24° - Compete ao discente estagiario:

Comparecer as atividades de Estagio, pontualmente, nos dias e boras marcados;
II. Participar das atividades propostas pelo docente de Estagio;
III. Demonstrar organizagao no desenvolvimento das atividades de Estagio;
IV. Selecionar os campos de Estagio juntamente com o docente de Estagio;
V. Participar da programayao das atividades da instituigao onde se desenvolve as 
atividades de Estagio, demonstrando responsabilidade e observando as normas proprias da 
institu^ao;

I.
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VI. Analisar criticamente e refletir sobre as atividades desenvolvidas no Estagio, em 

conjunto com o docente de Estagio;
VII. Elaborar projetos pertinentes as necessidades observadas no campo de Estagio;
VIII. Elaborar relatorio das atividades desenvolvidas, conforme o especificado em cada 

etapa do Estagio;
IX. Manter atitude etico-profissional no desenrolar de todas as atividades do Estagio;
X. Participar das avaliagoes do desempenho individual e coletivo sempre que solicitado;
XI. Propor sugestoes ao docente de Estagio e/ou ao Coordenador do Curso que contribuam 
para a melhoria das atividades dos campos de Estagio.

CAPITULO XIX- DA INSTITUK AO ACOLHEDORADO ESTAGIO 
Art. 25° - Compete a institu^ao acolhedora de Estagio:

I. Assinar o Termo de Compromisso de Estagio;
II. Designar urn responsavel local para realizar os contatos com a Catolica de Feira e urn 

supervisor das atividades do estagiario, podendo a mesma pessoa ser designada para 
mais atividades;

III. Comunicar a Catolica de Feira qualquer altera^ao ou interrup^ao no Estagio;
IV. Preencher a Ficha de Avaliagdo do estagiario periodicamente.

CAPITULO X - DO SUPERVISOR DA INSTITUICAO RECEPTORA 
Art. 26° - Compete ao supervisor da institui^ao receptora:

Receber os estagiarios em data previamente marcada com o docente de Estagio,
fornecendo as informa^oes necessarias para realiza9ao efetiva do Estagio;
II. Apresentar os estagiarios a equipe e/ou a coordenagao correspondente, possibilitando a 

integragao dos envolvidos no Estagio;
III Designar espago fisico a ser utilizado pelos estagiarios para reunioes e realimentagao 

do processo;
IV. Conhecer o Plano de Trabalho do estagiario, fazendo sugestoes sempre que considerar 

oportuno;
V. Informar ao docente de Estagio qualquer irregularidade ou alteragao no processo de 

Estagio, proporcionando os ajustes necessarios;
VI. Participar do fechamento do Estagio e receber o relatorio final das atividades 

desenvolvidas pelo estagiario.

I.

CAPITULO XI - DA FREQUENCIA
Art. 27° - E obrigatorio o cumprimento de, no minimo, 75% (setenta e cinco por cento) da 

carga horaria prevista para cada Estagio.

Art. 28° - Em caso de falta o discente deve solicitar a reposigao das boras em requerimento 
dirigido a Coordenagao do Curso do Bacharelado em Teologia, protocolandc^o no portal 
academico da Catolica de Feira. V \
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Art. 29° Podem ser recuperadas ate 25% (vinte e cinco por cento) das faltas, sendo que o 
discente que extrapolar esse limite esta automaticamente reprovado no componente curricular 
de Estagio Supervisionado.

Art. 30° - Com rela^ao a frequencia, devem ser obedecidos os seguintes criterios:
I. Todas as faltas, assim como as atividades nao realizadas devem ser repostas durante o
desenvolvimento dos componentes de Estagio Supervisionado, independentemente do
motive;
II. No caso da imperiosa necessidade de falta, o estagiario deve imediatamente informar ao 

supervisor da institui^ao acolhedora ao docente de Estagio;
III. O motive da falta e registrado pelo docente de Estagio no diario eletronico de classe e 

e considerado na avalia9ao;
IV. A reposi^ao da falta e condi<;ao obrigatoria para o cumprimento integral da carga 

horaria do estagiario;
V. Na ocorrencia de falta, o discente precisa seguir os respectivos procedimentos:

a) Apresentar justificativa da institu^ao acolhedora, contend©: identificagao do 
componente curricular, name do discente, data da falta, exposigdo do mofivo, 
data e assinatura do discente',

b) O docente de Estagio ao receber o documento com a justificativa registra a data 
e assina, elabora proposta de reposigao e apresenta ao Coordenador do Curso;

c) Uma vez aprovada, o cronograma de reposi^ao e apresentado ao supervisor da 
instituigao acolhedora, sendo que o discente e informado por meio de registro 
escrito, devendo assinar e datar o documento para cumprir o que foi definido;

d) As faltas previstas em legislate especifka devem ter seu pedido de reposi^ao 
protocolado na secretaria academica da Catolica de Feira, no prazo estabelecido 
por lei, com a documentat^ao comprobatoria anexa.

CAPfTULO XU - DOS CRITERIOS DE AVALIACAO E APROVEITAMENTO DO 

ESTAGIO
Art. 31° - A avaliaQao do Estagio sera realizada de forma continua e graduada, considerando 
os aspectos quantitativos e qualitativos do trabalho do discente estagiario realizado junto ao 

campo de Estagio e se orientara pelos seguintes criterios:

f. Observancia dos direitos e deveres do estagiario prescritos na lei do Estagio, 
11.788/08;
II. Cumprimento da carga horaria total correspondente ao Estagio;
III. Realiza9ao das tarefas solicitadas pelo docente de Estagio;
IV. O Plano de Trabalho de Estagio que deve atender a todos os criterios, que constam 
no ANEXO VII, objetivo geral e especificos, proposta de conteudo e atividades 
devidamente assinado pelo docente de Estagio;
V. O Termo de Compromisso do Estagio que deve estar assinado;
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VI. Realiza^ao do Estagio (intervengao na realidade cultural e socio-politica);
VII. A Fichu de Avaliagao feita pela instituigao acolhedora devidamente preenchida
VIII. Aproveitamento do conteudo discutido na supervisao local;
IX. Capacidade do estagiario em conjugar aspectos teoricos e praticos
X. Apresentagao, ao final do processo de Estagio, da Planilha de Coni role de Estagio 

devidamente preenchida e constando a apreciagao do supervisor local sobre o 

desempenho do estagiario;
XI. Produgao do Relatorio Final de estagio.

§ 1° - O Estagio supervisionado so tera validade se tiver com toda documentagao pertinente 
valida se for aprovado pelo docente de Estagio.

§ 3° - O cumprimento das atividades pertinentes a cada etapa de Estagio e condigao basica 
para a aprovagao do discente.

CAPITULO XIII - DO CONVENIO DE ESTAGIO
Art. 32° - O Convenio de Estagio constitui-se em um Termo de Compromisso assinado entre 
a CATOLICA DE FEIRA, a INSTITUIQAO ACOLHEDORA conforme o Art. 1° da Lei n. 
11.788/2008.

§ 1° O convenio regulamenta as agoes do Estagio componente curricular obrigatorio para a 
integralizagao do Curso conforme consta no PPC.

§ 2° O convenio contempla o Plano das Atividades a serem desenvolvidas durante o Estagio, 
formalizando as agoes do estagiario junto a instituigao receptora, sendo essas atividades 
supervisionadas, visando a preparagao para o trabalho dos discentes.

CAPITULO XIV - DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS 
Art. 33° - O Estagio Supervisionado tera validade apenas no periodo em que o discente 

estiver devidamente matriculado e frequentando no Curso, uma vez que sua realizagao 
pressupbe supervisao, acompanhamento e avaliagao permanente pelo docente de Estagio e da 

instituigao acolhedora.

Art. 34° - Nao podera ser aproveitado no componente curricular, o Estagio realizado em outro 
Curso ou por discente em situagao irregular, por qualquer motivo.

Art. 35° - O prazo para o cumprimento do Estagio corresponde ao semestre no qual se 
desenvolve o componente curricular Estagio Supervisionado, no qual o discente deve esta 

matriculado.

Art. 36° - O discente que necessitar efetuar a rescisao do seu Termo de Compromisso de 
Estagio devera entregar a Catolica de Feira o Termo de Rescisao de Compromisso de Estagio 
Obrigatorio devidamente preenchido e com as assinaturas das partes envolvidas.

COORDENAgAO BACHARELADO EM TEOLOGIA 
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Art. 37° - Os casos omissos neste Regulamento de Estagio supervisionado do Curso de 
Bacharelado em Teologia sao resolvidos pela Dire^ao Geral, Coordenapao do Curso e pelo 

docente responsavel pelos Estagios da Catolica de Feira.

Art. 38° - Este Regulamento entra em vigor a partir da data de homologa^ao e publica^ao.

Feira de Santana - BA, 11 de maio de 2021.

'J,',
Prof. Mipolito Gramosa dos Santos

Diretor Geral

E-mail:
Tel. fixo. (75) 3022-3008 - Feira de Santana - BA. ra.coin.br



FACULDADE FACULDADE CAT6LICA DE FE1RA DE SANTANA - FCFS
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DE FEIRA DE SANTANA

ANEXO I

TERMO DE CONVENIO PARA A REALIZACAO DE ESTAGIO SUPERVSIONADO 
NA FACULDADE CATOLICA DE FEIRA DE SANTANA

N°.

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A 

FACULDADE CATOLICA DE FEIRA DE SANTANA, E DO OUTRO
, PARA FIM QUE NELE SEA

DECLARA.

Particular,Pelo Instrumento de lado, 
, estabelecida 

a Rua

presente urn

no munidpio

n° , inscrita no CNPJ/MF , neste ato representada
______ , na forma de

seu Contrato Social (Mantenedora) e Regulamento Intemo (IES), doravante denominada 
INSTITUIQAO ACOLHEDORA, e de outro lado, como INSTITUIQAO DE ENS1NO 

SUPERIOR interveniente, a ARQUIDIOCESE DE FEIRA DE SANTANA, mantenedora da 
FACULDADE CATOLICA DE FEIRA DE SANTANA (FCFS), estabelecida no Munidpio 
de Feira de Santana, a Avenida Dorn Jackson Berenguer Prado, S/N, bairro Papagaio, Feira de 
SantanadBA, inscrita no CNPJ 16.260.762/0001-79, neste ato representado por pelo seu 

Diretor Geral Hipolito Gramosa dos Santos, celebram o presente TERMO DE CONVENIO 

PARA A REALIZACAO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO, nos termos da Lei de 

Estagios, n° 11.788/2008 de 25 de setembro de 2008, conforme as clausulas abaixo 
discriminadas:

por

CAPiTULO I - DO OBJETIVO DO ESTAGIO
Clausula la - O objetivo do Estagio Supervisionado e o aprimoramento tecnico, profissional, 
cultural e social do discente estagiario, mediante a aprendizagem e participa^ao pratica junto 
aos departamentos competentes da institui^ao ACOLHEDORA, de forma supervisionada, 
visando a preparagao para o campo de atua^ao especifico.
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CURSO DE BACHARELADO EM TEOLOG1A

ESTAGIO SUPERVISIONADO

ANEXOS

ANEXO I - Termo de Convenio para Estagio (Instituigao Acolhedora e Faculdade Catolica 

de Feira).
ANEXO II - Carta de Apresentagao (Discente e Institui(?ao Acolhedora)

ANEXO III - Declara^ao de Aceitagao (Institui^ao Acolhedora e Discente)
ANEXO IV - Termo de Compromisso (Instituiijao Acolhedora e Discente)
ANEXO V - Registro das Atividades Desenvolvidas (Institui^ao Acolhedora)

ANEXO VI - Ficha de Avalia^ao do estagiario (Institui^ao Acolhedora)
ANEXO VII - Plano de Trabalho de Estagio 

ANEXO VIII - Relatorio de Estagio (Discente)
ANEXO IX - Declaragao de Realizagao do Estagio.

COORDENAgAO BACHARELADO EM TEOLOG1A 
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CAPITULO II - NATUREZA JURIDICA DO CONVENIO DE ESTAGIO
Clausula 2a - Em razao do seu enquadramento legal especifico o convenio de Estagio
Supendsionado nao gera vinculo empregaticio, desde que cumpridos os seguintes requisites:

Matricula e frequencia regular do estagiario em curso da instituigao acima 

mencionada;
CelebraQao de Termo de Compromisso (cf. ANEXO IV) entre o estagiario, a 

parte ACOLHEDORA do estagiario e da FCFS;
Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no Estagio e aquelas 
previstas no Termo de C 'ompromisso de Estagio Supervisionado (cf. ANEXO 

IV);
Acompanhamento efetivo pelo docente orientador da FACULDADE e pelo 
Supervisor da parte da InstituiQao ACOLHEDORA;
Cuinprimento das obriga9oes fixadas neste Termo de Convenio.

a.

b.

c.

d.

e.

CAPITULO III - PRAZO DO CONVENIO
O prazo convencionado e de 01 (um) ano, podendo ser renovado por igual 

periodo. As partes poderao, a qualquer tempo, mediante denuncia expressa e com 
antecedencia de 30 (trinta) dias, provocar a rescisao do presente instrumento.

Clausula 3

CAPITULO IV - OBRIGACOES DA INSTITUICAO ACOLHEDORA
Clausula 4:1 - A INSTITUIQAO ACOLHEDORA, periodicamente e de acordo com suas
disponibilidades pertinentes as areas de Estagio colocara a disposigao da FCFS vagas para
indicate de discentes, visando, inclusive o cumprimento do componente curricular de
Estagio Supervisionado, integrante da matriz curricular dos seus respectivos cursos e
graduate.

Clausula 5a - A INSTITUIQAO ACOLHEDORA obriga-se a ofertar instances que tenham 
condi^oes de proporcionar aos estagiarios atividades de aprendizagem social, profissional e 
cultural.

A INSTITUIQAO ACOLHEDORA designara um membro do seu quadro 
pessoal para ser o supervisor interno do estagiario, incumbindo-lhe a elaboraQao de programa 

compativel para a finalidade do Estagio e o acompanhamento das atividades pertinentes ao 
mesmo.

Clausula 6

Clausula 7a - Compete a INSTITUIQAO ACOLHEDORA o pagamento do premio de seguro 
contra riscos de acidentes pessoais, na forma do art. 9°, inciso IV, da Lei 11.788/ 2008.

A INSTITUIQAO ACOLHEDORA obriga-se no final do Estagio 
Supervisionado entregar o Termo de Realizagdo do Estagio com indicate resumida das 
atividades desenvolvidas, dos periodos e da avalia^ao de desempenho (cf ANEXOS V e VI).

Clausula 8a

COORDENAeAO BACHARELADO EM TEOLOCLA 
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Clausula 9a - A INST1TUICA0 ACOLHEDORA obriga-se a enviar a FCFS com 
periodicidade minima de 06 (seis) meses, relatorios de atividades, com vista ao estagiario.

CAPITULO V - OBRICACOES DA FACULDADE CATOL1CA DE FEIRA DE 

SANTANA
Clausula 10 - A CATOLICA DE FEIRA indicara o docente orientador, da area a ser 
desenvolvida no Estagio Supervisionado, como responsavei pelo acompanhamento e 

avalia^ao das atividades do estagiario.

Clausula 11 - A CATOLICA DE FEIRA disponibilizara ao discente a ser admitido para o 

trabalho de Estagio Supervisionado uma Carta de Apresentagao, contendo a modalidade do 

curso, numero de matricula, serie e outras infonnaQoes eventualmente exigidas e que deverao 
ser apresentadas a INSTITUigAO ACOLHEDORA.

Clausula 12 - Se houver solicitagao expressa, a Catolica de Feira providenciara a divulga^ao 
de material fornecido pela INSTITUICAO ACOLHEDORA, anunciando vagas para 

indica^ac de discentes interessados no Estagio.

CAPITULO V - DAS OBRIGACOES DO ESTAGIARIO 

Clausula 13 - Compete ao Estagiario:
a. Cumprir fielmente a programacao de Estagio, comunicando em tempo habil a 

impossibilidade de faze-lo;
b. Cumprir as normas internas da CATOLICA DE FEIRA e da INSTITUIQAO 

ACOLHEDORA do Estagio, principalmente as relativas ao Estagio, que ele 
declara expressamente conhecer;

c. Elaborar Relatorio de Estagio na forma, prazo e padroes estabelecidos pela 
CATOLICA DE FEIRA.

d. Comunicar imediatamente a CATOLICA DE FEIRA a conclusao, abandono ou 
trancamento do curso a que se relacione o Estagio. Nao sera permitida a 
substituicao do local do Estagio.

CAPITULO VI - DAS DISPOSICOES FINAIS
Clausula 14-0 presente Termo de Convenio de Estagio sera cancelado:

Automaticamente ao termino do Estagio Supervisionado;
Pelo descumprimento por parte do estagiario das condicoes do presente Termo 
de Convenio',
Por comportamento, funcional ou social incompativel, inadequado de qualquer 
uma das partes;
Pelo nao comparecimento por 08 (oito) dias consecutivos ou 15 (quinze) dias 
intercalados, no periodo do estagio sem motive justificado.

a.
b.

c.

d.
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Estando de acordo com as condigdes acima estipuladas, firmam o presente instrumento de 
TERMO DE CONVENIO PARA A REALIZAQAO DE ESTAGIO SUPERVISION ADO em 

02 (duas) vias de igual teor e forma, na presen^a das testemunhas abaixo assinadas.

dedeFeira de Santana - BA,

FACULDADE CATOLICA DE FEIRA DE SANTANAINSTITUICAO ACOLHEDORA

TESTEMUNHAS:

(NOME E RG) (NOME E RG)

COORDENACAO BACHARELADO EM TEOLOGIA 
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ANEXO II

CARTA DE APRESENTACAO

de deFeira de Santana,

Ilmo. (a) Sr. (a). 
(cargo na instituigao)

Viemos, por meio do presente instruinento, apresentar (twme complete do aluno
estagidrio), (colocar niimero da matricula), bacharelando em Teologia, cursando o ____
semestre, e frequentando o componente curricular Estagio Supervisionado (por o nome do 
estdgio) nesta IES, para que realize suas atividades de Estagio nos termos da Lei de Estagio, 
n° 11.778 de 25 de setembro de 2008.

O (a) discente sera encaminhado (a) por esta IES e tera ao acompanhamento de um 
Supervisor de Estagio ao qual a Instituigao devera se dirigir para a solugao de qualquer 
problema referente ao Estagio.

Esperando contar com vossa parceria, compreensao e acolhida ao tempo que 
antecipamos nosso sentimento de estima e solicitamos a confirmagao do espago concedido 
para o Estagio Supervisionado do (da) respective (a) estudante.

Atenciosamente,

ESTAG1ARIO (A)

COORDENADOR (A) DO CURSO DE BACHARELADO EM TEOLOGIA

COORDENACAO BACHARELADO EM TEOLOGIA 
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ANEXO III.

DECLARACAO DE ACEITA^AO

Declare para fins de comprovacao junto a Faculdade Catolica de Feira de Santana, que (nome 

da pessoa), (numero de matricula), bacharelando em Teologia, cursando o 

nesta Institui9ao de Ensino Superior, foi aceito para Estagio Supervisionado, conforme Plano 

de Trabalho apresentado.

semestre.

Feira de Santana, de de

RESPONSAVEL DA INSTITUIQAO ACOLHEDORA

coordena<;Ao bacharelado EM teologia
E-mail: cooik-narao teologia a;catolica<lefcira.cMm.hr/ www.eatoIieaclcfeira.coni.br 

Telefoncs: (75) 3022-8008, Feira de Santana-BA.
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FACULDADE FACULDADE CATOLICA DE FEIRA DE SANTANA - FCFS
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ANEXO IV

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO

Determinates legais estabelecidas no art. 5° e o § 1° do art. 6° do Decreto 87.497/28 que 
regulamentou a Lei 6.494/77, autorizada pela Medida Provisoria 1958-22 de 30/03/00. 
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREgO COMPLETO:
E-MAIL:
TELEFONES:
CEP:
REPRESENTANTE:
CARGO:
INTERVENIENTE:
CNPJ:
ENDEREQO:
REPRESENTANTE:
CARGO:
ESTAGIARIO:
MATRICULA:
CURSO:
TURMA:
CARGA HORARIA DE ESTAGIO:
PERIODO DE / /___A / /
DIAS E HORARIOS DO ESTAGIO:

CLAUSULAS DO TERMO DE COMPROMISSO
Clausula la: A INSTITUigAO ACOLHEDORA autoriza o (a) ESTAGIARIO (a) a realizar, 
em suas dependencias, um periodo de Estagio que se regera pelo disposto no presente 
instrumento.
Clausula 2a: O (a) ESTAGIARIO (a), para quaisquer efeitos, nao tera vinculo empregaticio 
com a CONVENIADA nem com a INTERVENIENTE, conforme o artigo 4° da Lei n°. 6.494, 
de 07/12/1977.
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Clausula 3a: O Estagio podera cessar, mediante simples aviso por escrito, de qualquer das 

partes, nao cabendo indenizat^ao a nenhuma delas. Da mesma forma, podera ser prorrogado 
mediante entendimento entre o (a) estagiario (a) e a INSTITUIQAO ACOLHEDORA.

Clausula 4a: Os seguintes fatos importarao na cessa<;ao deste Termo de Compromisso, se 
oficialmente comunicados a INSTUIQAO ACOLHEDORA pela INTERVENIENTE: termino 

do Curso, trancamento de matricula, abandono do curso ou transferencia para outra Institui^ao 

de Ensino Superior.

Clausula 5a: O (a) ESTAGIARIO (a) devera cumprir a programa^ao de Estagio e o horario 
estabelecido pela INSTITUICAO ACOLHEDORA, conforme supracitado neste Termo de 
Compromisso. O Estagio nao podera prejudicar a presenga do discente nas atividades 

academicas pertinentes ao seu curso.

Clausula 6a: Em consonancia aos paragrafos 1° e 2° do art. 1° da Lei 6.4494, de 07/12/1997, 
as atividades a serem desenvolvidas pelo (a) ESTAGIARIO (a) deverao ser pertinentes ao 
curso em que se encontra matriculado (a), evitando o desvio para fun9oes inadequadas e 

estranhas a sua forma^ao academica.

Clausula T: O Estagio sera nao remunerado, conforme permite o art. 4° da Lei 6.494, 
devendo, porem, objetivar a complementa^ao do ensino e da aprendizagem profissional do (a) 
discente (a).

C lausula 8a: O (a) ESTAGIARIO (a) sera submetido (a) a avalia^oes periodicas, a fim de que 
seja verificado o seu desenvolvimento durante o Estagio, cujos resultados serao encaminhados 
a INTER VENIENTE em forma de relatorio circunstanciado.

Clausula 9a: O (a) ESTAGIARIO (a) se compromete a zelar pelos instrumentos, 
equipamentos, material's e instalagoes de propriedade da INSTITUICAO ACOLHEDORA 
que Ihe forem confiados, reservando-se a esta o direito de responsabiliza-lo (a) pelos danos 
que por ele (a) tenham sido causados por dolo, negligencia, imprudencia ou impericia.

Clausula 10a: O (a) ESTAGIARIO (a) se compromete a respeitar regulamentos internes da 
CONVENIADA e a observar as normas que resguardam a manutengao de sigilo sobre as 
informa^oes a que tiver acesso.

Clausula lla: O (a) ESTAGIARIO (a) expressa ter conhecimento de que toda contribui^ao 
pratica ou intelectual desenvolvida em fungao de suas tarefas como estagiario sao de 
propriedade da INSTITUIQAO ACOLHEDORA, nao tendo direito, portanto, de subtrair, na 
totalidade ou em parte, programas, documentos ou arquivos.

Clausula 12a: Fica eleito o Foro da Comarca de Feira de Santana para dirimir quaisquer 
duvidas que possam surgir em decorrencia do presente documento, uma vez esgotadas todas
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as possibilidades de entendimento amigavel entre os envolvidos. E por estarem justas e 

contratadas, assinam as partes o presente TERMO DE COMPROMISSO em 3 (tres) vias de 

igual teor e forma.

deFeira de Santana - BA, de

FACULDADE CATOLICA DE FEIRA DE SANTANAinstituicAo ACOLHEDORA

TESTEMUNHAS:

(NOME E RG) (NOME E RG)

COORDENACAO BACHARELADO EM TEOLOG1A 
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ANEXO V

REGISTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DISCENTE:
MATRICULA: SEMESTRE:

CURSO:
INSTJTUICAO DE ESTAGIO:
RESPONSAVEL PELO ESTAGIARIO NA INSTITUICAO:

ASS. SUPERVISOR 

DE ESTAGIO
ATIVIDADES REALIZADAS HORASDATA

COORDENA^AO BACHARELADO EM TEOLOGIA 
E-mail: coodenacao_leologiaa cntolicadcftira.com.br/ >v>vw.catolkadefi'ira.com.l)r 
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TOTAL DE HORAS:

ASSINATURA DO SUPERVISOR DE ESTAGIO

ASSINATURA DO ESTAGIARIO

ASSINATURA DO DOCENTE

COORDENACAO BACHARELADO EM TEOLOGIA 
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ANEXO VI

FICHA DE AVALIACAO DO ESTAGIARIO

IDENTIFICACAO DO ESTAGIARIO:

Nome:

Curso:

Semestre:

Institui^ao:

Estagio: a

Supervisor:

Setor de Estagio:

DESCRICAO GERAL DAS ATIVIDADES DO ESTAGIO

CONTRIBUICOES NAOSIM

As atividades realizadas pelo estagiario foram compativeis com seu nivel 
de conhecimento?
O Estagio permitiu o desenvolvimento do estagiario em temos de trabalho 
em equipe, onde a produtividade depende da colaboragao?

O Estagio propiciou atividades relacionadas a forma^ao profissional?

O Estagio permitiu complementa^ao da aprendizagem recebida em seu 
curso?
Ao estagiario foram ofertados treinamento integrativo e instrugoes 
necessarias ao bom desempenho, nas atividades previstas no Plano de 
Estagio?
O monitoramento do Plano de Estagio foi constante, de modo a oferecer 
feedback ao estagiario sobre o seu desempenho?
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Ill - AVALIAC'AO DO ESTAGIARIO (aspecto tecnico-profissional):
Insuficiente = I; Suficiente = S; Bom = B; Excelente = E.

CONTEUDO GRAUVARIAVEL

Qualidade, rapidez e precisao.Rendimento no Estagio

Facilidade de compreensao e conhecimento 
demonstrado.

Compreensao

Facilidade em interpretar e por em pratica as 
instru^oes recebidas

Conhecimento teorico

Ado<;ao de metodo apropriado e racional para a 
correta realiza^ao das tarefas.

Organ iza^ao

Independencia demonstrada para pesquisar, proper 

ou aplicar solu^oes para a melhoria do desempenho.
Iniciativa

IV - AVALIACAO DO ESTAGIARIO (aspecto comportamental):
Insuficiente = I; Suficiente = S; Bom = B; Excelente = E.

CONTEUDOVARIAVEL GRAU

Assiduidade Pontualidade e constancia no cumprimento de horarios.

Disciplina Nivel de aceitagao e acatamento de normas e instru^des.

Facilidade e espontaneidade frente a fatos, pessoas e 
situagdes.

Sociabilidade

Nivel de contribuigao ao alcance dos objetivos coletivos.Cooperagao

Nivel de cuidado com materiais, equipamentos e 
informagdes a ele confiado.

Responsabilidade

COORDENAC AO BACHARELADO EM TEOLOGIA 
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OBSERVANCES DO SUPERVISOR DE ESTAGIO

(Local e data)

ASSINATURA DO SUPERVISOR E CARIMBO
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ANEXO vn

PLANO DE TRABALHO DE ESTAGIO

1. NOME DO ESTAGIARIO

2. ORGANIZAgAO

2.1. Breve resume da organizapao, historico, objetivos socials, estrutura, 

produtos e services.

2.2. Descrigao da situagao encontrada: contextualizagao e problematica da area 

escolhida.

2.3. Area na qual sera desenvolvido o Estagio

3. PLANO DE TRABALHO

3.1. Justificativa: razoes que justificam o desenvolvimento do trabalho, 

relevancia do tema, e sintese de dados, para a area escolhida.

3.2. Eundamentagao: tecnica, embasamento e marco teorico, devendo ser texto 

proprio do estagiario e contendo referencias teoricas, conceitos, fundamentagao 

tematica, citagoes e modelo teorico em que se fundamenta o trabalho.

3.3. Objetivos: definigao de objetivos gerais e especificos bem como metas a 

serem alcangadas pelo trabalho.

3.4. Metodologia: descrigao formal dos metodos e tecnicas com a definigao das 

etapas que vao compor o trabalho bem como os instrumentos que sao utilizados.

3.5. Cronograma: distribuigao das etapas de trabalho em semanas e meses de 

acordo com os prazos estabelecidos pelo orgao de Estagio para a realizagao do 

Estagio no respectivo semestre.

4. Dados gerais:

4.1. Dias e horarios de Estagio;

4.2. Nome e cargo do Supervisor do Estagio na Instituigao;

4.3. Bibliografia consultada (Relacionar livros, revistas, periodicos, anais, etc. 

para elaboragao do Plano de Estagio.
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5. PARECER:

Aprovado.
Reprovado. Motives:

(Local e data)

Assinatura do docente de Estagio
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ANEXO vm

ESTRUTURA DA FORMATACAO DO RELATORIO DE ESTAGIO

SUPERVISION A DO i

1 - ESTRUTURA

1. Folha de rosto conta com os elementos de identificapao do trabalho (nao e 

capa). Os varios itens devem ser distribuidos de maneira clara e equilibrada na 

pagina. As linhas devem ser simetricas em relagao ao eixo daquela parte da 

pagina que e visivel apos a apresenta^ao final ou encademagao.

a. Titulo do trabalho (subtitulo, se necessario);

b. Nome complete do autor do trabalho e numero de matricula;

c. Empresa onde foi realizado o Estagio;

d. Cidade, data, mes e ano.

2. Agradecimentos e Dedicatorias: localizam-se entre a folha de rosto e o 

sumario, na ordem acima citada, em pagina separada.

3. Sumario: consistem na enumeragao das divisoes, se^oes e outras partes dos 

elementos desenvolvidos no trabalho, na ordem da sucessao, com indica^ao das 

paginas. Localiza-se apos a folha de rosto, se nao houver agradecimento ou 

dedicatoria.

4. Listas (se necessario):

a. De tabelas;

b. De graficos;

c. De figuras.

5. Sinopse: e redigida pelo autor. Consiste no resumo do trabalho, escrevendo os 

metodos adotados, os objetivos, hipoteses e os resultados alcangados. Deve ter 

entre 100 e 200 palavras, no maximo; quanto a localizagao, precede o imcio do 

texto. A linguagem e a mesma do texto.

6. Texto ou Corpo: e o conteudo do trabalho propriamente dito. E nesta segao que 

o autor tern a oportunidade de expressar suas teorias a respeito dos mecanismos
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que governaram sua investigagao, de interpretar os resultados de suas 

observagoes e de externar suas opinioes pessoais. Nao ha propriamenle um 

limite para a extensao desta agao; contudo, deve-se levar em consideragao que o 

bom relatorio e aquele que apresenta os dados com tal concisao que conduza o 

leitor a uma completa apreensao de seu conteudo no menor tempo possivel. Na 

organizagao do texto, utiliza-se numeragao progressiva que consiste na divisao 

do trabalho em segoes.

6.1. As segoes: sao partes em que sao divididos os textos, cada um deles

contendo as materias consideradas afins.

a) As Segoes primarias sao os resultados da primeira divisao do texto do trabalho 

(correspondem a divisao em capitulos).

b) As Segoes secundarias, terciarias, quaternarias sao resultantes da divisao do 

texto de uma agao sumaria (on capitulos), secundaria, terciaria, quatemaria, 

respectivamente.

c) Os Indicatives de uma segao sao o grupo numerico que permite a localizagao 

imediata da segao por ele referida.

6.2. Numeragao e indicatives:

a) Segoes prim&rias ou capitulos sao numerados com a serie natural por numeros 

inteiros, a partir de um em algarismos arabicos. Exemplo: trabalho contendo 

oito segoes sumarias ou capitulos, esta divisao e numerada de 1 a 8.

b) Segoes secundarias, terciarias, etc. numeram-se com o seguimento da sene 

natural dos numeros inteiros a partir de cada um. O indicativo de cada uma 

delas e constituido pelo indicativo da segao a que pertence, seguindo o numero 

atribuido a segao de que se trara, com um ponto (.) de separagao. Exemplo: 

segao primaria ou capitulo 7° subdividem em uma segao secundaria 7.1 que se 

subdivide em duas segoes terciarias: 7.1.1 ou 7.1.2.

c) As alineas incluidas nuraa segao caracterizam-se por meio de letras do alfabeto 

latino (a.b,c) pela sua ordem. Pode referenciar-se abreviadamente uma alinea 

por meio de indicatives da segao em que esta incluida.

d) Tabelas, figuras, graficos e ilustragoes, sao numerados com a serie natural dos 

numeros inteiros a partir de um. A indicagao destes elementos deve ser 

precedida dos respectivos indicatives: tab., fig.

e) Anexos devem ser enumerados com a serie natural por numeros inteiros a partir 

de um. Os indicativos de cada anexo sao constitm'dos pelo indicativo da ultima 

segao primaria ou capitulo da ultima segao primaria ou capitulo do trabalho, 

tendo entre parenteses o indicativo do texto a que se refere, precedido da
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palavra “ver". Exemplo: trabalho com sete capitulos e 6 anexos tera a seguinte 

numerasao dos anexos. Anexo 7.1 da se^ao 6.1 indica-se da seguinte forma:?. 1 
(ver 6.1).

f) Titulos: os titulos das se9oes primarias (ou capitulos), secundarias, etc sao 

destacados gradativamente. As se^oes do mesmo nivel tern sens titulos escritos 

da mesma forma.
g) Notas explicativas: sao as explana9oes adicionadas que nao sejam relevantes 

para serem incluidas no texto, pois quebrariam a sua continuidade. As notas 

explicativas sao numeradas em referencia crescente, utilizando-se numeros 

arabicos a partir de um, colocados entre parenteses apos o texto a que se 

referem. As notas explicativas podem ser apresentadas em rodape de pagina ou 

apresentada no final, apos o corpo do texto.
h) Apendices ou anexos: consistem em qualquer material informativo ou 

diretamente relacionado com o texto, mas considerado util e suplementar. 
Exemplo: glossario de tennos, formularies.

7. Referencias bibliograficas: Consiste na relagao dos periodicos, livros ou 

trabalhos citados no texto, ou utilizados como fonte de referencia. Por questao de etica, 

devem ser grifades entre (“) as passagens transcritas, citando-se o autor e a fonte. O 

mesmo ocorre nos cases em que nao sao apontadas ideias colhidas alhures, mesmo nao 

havendo transcri9ao literal, neste caso dispensam-se as aspas, nao, porem, a referencia. 

Nas referencias bibliograficas sao citados os livros , revistas, e outras fontes utilizadas. 

Os dados essenciais sao autor, titulo, numero da edi9ao (nao sendo a primeira),local da 

edi9ao, editora, ano, numero de paginas do livro. Ha grande numero de normas oficiais 

(ABNT) para cita9ao das referencias bibliograficas. Para simplificar seguem alguns 

exemplos. Observe a ordem dos elementos e a pontua9ao.

7.1 Obra de autor unico:

KOTLER, Philip. Administrapao de Marketing: anaiise, plancjamcnto, 

implementapao e controle. 5. ed.Sao Paulo: Atlas, 1998.

7.2 Obra com ate ties autores: BASTOS, Lilia da Rocha et. Al. Manual para a 

elaborapao de projetos e relatorios de pesquisa,teses e dissertapoes. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Zahar, 1981 Varias obras de um mesmo autor: KOTLER, Philip. 
Administrapao de Marketing:analise, planejamento, implcmentapao e controle. 
5. ed. Sao Paulo: Atlas, 1998.
___________ Marketing para o seculo XXI: como criar, conquistar e
dominar mercados. Sao Paulo: Futura, 1999.
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7.3 Artigos de revistas assinados: CAIXETA, Nely. A explosao do turismo. Exame, 
Sao Paulo, Ano 35 n° 5, p.40-54, 7 de mar. 2001.

7.4 Artigos de revistas nao assinados; IMENDIGOS DE LUXO. Veja, Sao Paulo, Ano 

34 n° 16, p.68, 25 de abr 2001.
7.5 Artigo de jomal assinado: IGNATIOS, Miguel. Al?a sob controle. Gazeta Popular, 

Sao Paulo 1° e 2° maio 2001 p.4 f)-
7.6 Disserta^oes e teses: MAZZ1L1, Sueli. O estado da pedagogia; repensando a 

partir da pratica. Campinas, 1989 (Dissertate - Mestrado em Educato 

UNICAMP)

Observa^ao; As referencias devem ser apresentadas em ordem alfabetica com entrada 

pelo sobrenome.

II - FORMATAQAO

1. Apresentato: O Relatorio de Eslagio Supervisionado deve ser encadernado em 

espiral.

2. Papel: tamanho A4 Cor; Branco ou papel reciclado.

3. Margem; As margens devem ter as seguintes dimensoes:

a. Superior; 3 cm;

b. Inferior; 2 cm;

c. Esquerda: 3 cm;

d. Direita: 2 cm.

e. Fonte: tamanho 12, tipo Arial. Titulos: tamanho 16, em negrito.

f. Paragrafo; Todo paragrafo deve ser iniciado com 2 cm a partir da 

margem esquerda.

g. EspaQamento: 1,5 cm (urn e meio) para texto geral. O espa^amento 

SIMPLES deve ser usado apenas em tabelas longas, notas de rodape, 

notas de fim de texto, titulos com mats de uma linha, nas referencias 

bibliograficas e divisoes secundarias do sumario, segundo as normas da 

ABNT (Associate Brasileira de Normas Tecnicas).

h. Alinhamento: Justificado.

i. Numerate da pagina; As paginas devem ser numeradas a partir da 

primeira folha do Capitulo I - Caracterizato da empresa; no fim da 

pagina, alinhada a margem direita.
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SEQUENCIA DE ITENS PARA A ENCARDENACAOin
1. Capa
2. Pagina de rosto

3. Agradecimentos

4. Sumario
5. Capitulos do texto

6. Conclusao
7. Bibliografia
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ANEXO IX - MODELO

DECLARACAO DE REALIZACAO DO ESTAGIO

Papel e timbre da propria instituigao, contendo os seguintes elementos:
1. Nome do Estagiario;
2. Setor/departamento onde exerceu suas atividades de Estagio;
3. Periodo/data, dias e horario.
4. Total da carga horaria

Declaramos para os devidos fins academicos que (nome complefo do estagiario) realizou 
Estagio curricular nesta Instituigao, no departamento de (nome completo do departamento) no 
periodo de (citar pen'odo completo com datas, dias e hordrios e) cumprindo uma carga 

horaria total de (citar corretamente a carga horaria).

(Local e data) e assinatura do supervisor de Estagio
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