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Apresentação

Prezado Aluno,
Este GUIA tem como objetivo orientá-lo na realização do seu programa de Estágio
Supervisionado (Curso de Vivência Profissional). Aqui você encontrará
informações sobre legislação, documentos necessários, registros, critérios de
avaliação do estagiário e orientações para a elaboração dos relatórios (formulários)
pertinentes ao programa de estágio, além de trazer os anexos e modelos da
documentação necessária.
Aspectos não tratados pelo Regulamento de Estágio serão resolvidos pela Direção
da Escola e pelo Responsável pela Coordenação de Estágio em acordo com a
empresa e o estagiário.
Ressaltamos a importância do ESTÁGIO no processo de formação profissional,
lembrando que esta fase abre as portas para o mercado de trabalho.
Esperamos que este Regulamento lhe seja muito útil nessa fase de sua formação
profissional e, em caso de dúvidas, não se hesite em procurar a Escola.

Bom estágio!

Escola Senai “Henrique Lupo”
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Estágio Supervisionado - vivência
profissional
O Estágio Supervisionado

É uma das mais eficientes formas de propiciar ao estudante a complementação
profissional, pois o coloca em contato direto com a realidade da indústria, com o
ambiente real de trabalho e com os mais diversos problemas técnicos. No
SENAI/SP a oportunidade de estagiar proporcionada através do curso de “vivência
profissional”.

O Parecer CNE/CEB n°35/2003, originando a Resolução CNE/CEB n°1, de
21/01/2004, estabeleceu-se as “Diretrizes Nacionais para a organização e a
realização de estágio de alunos da educação profissional e do ensino médio”.

Foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União de 26, de setembro de
2008, a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Que dispõe sobre o estágio
de estudantes.
O estágio supervisionado vinculado ao curso de aperfeiçoamento profissional em
especial no curso de “vivência profissional” promove a complementação curricular
desenvolvida no curso técnico.

É recomendável que o aluno interessado em estagiar seja empreendedor de si
mesmo e busque suas próprias oportunidades de estágio. Sugere-se que o aluno
faça e atualize seus dados pessoais (currículo) nos sites das empresas e nos
balcões de empregos.

5

A Escola SENAI fornecerá o atestado de aptidão para estágio. O estágio
supervisionado somente poderá ser realizado em empresas, órgãos ou instituições
que tenham condições de proporcionar ao aluno experiência profissional em
situação real de trabalho condizente com a sua formação.

Responsabilidades das partes envolvidas no processo de estágio

a) Responsabilidades da Escola


Fazer o acompanhamento do processo de estágio a todos os alunos dos
Cursos Técnicos em Eletroeletrônica, Eletromecânica e Mecatrônica



A avaliação da adequação da empresa à formação profissional do aluno de
acordo com as competências profissionais previstas no Perfil Profissional de
Conclusão;



Auxiliar na elaboração do Plano de Vivência Profissional do aluno em
conjunto com a empresa;



O acompanhamento e a avaliação de desempenho do aluno na empresa,
juntamente com o responsável pelo estagiário (a), conforme orientações.

b) Responsabilidades da Empresa


A indicação de um orientador que irá acompanhar o aluno, sendo desejável
formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida
no curso técnico em que o aluno foi habilitado;



Comprometer-se e facilitar a visita da coordenação de estágio da escola na
empresa. Com o objetivo de realizar a avaliação de desempenho do
estagiário (a), juntamente com o responsável na empresa pelo estagiário (a).



O pagamento de remuneração ao aluno, sendo concedido em regime de
bolsa de complementação educacional, se for este o caso;



Emitir a declaração referente a carga horária total do período de estágio.
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c) Responsabilidades do Aluno


A realização das atividades propostas pelo seu orientador na empresa, desde
que relacionadas à sua habilitação;



O cumprimento das normas internas da empresa;



A elaboração de relatórios de atividades e demais documentos solicitados
pela empresa e pela coordenação de estágio da escola;



A responsabilização por perdas ou danos decorrentes do não cumprimento
das normas internas da empresa.
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Curso de aperfeiçoamento profissional /
vivência profissional
a) Justificativa
O SENAI reconhece a importância da vivência profissional para a inserção do aluno
no mercado de trabalho e pretende contribuir com o educando no sentido da
consolidação do desenvolvimento de suas competências, bem como auxiliar na sua
preparação para os desafios de uma carreira. Compreende ainda que a vivência
profissional é o Lócus privilegiado para refletir teoricamente sobre a prática e
realizar atividades profissionais assentadas em densos conhecimentos construídos
ao longo de sua trajetória escolar. É a essência da filosofia que norteia o SENAI
desde a sua criação: “o aprender fazendo”. Sendo assim, justifica-se a implantação
do presente curso.

b) Objetivo
O

aprimoramento

das

competências

específicas

e

de

gestão

e

suas

correspondentes capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas
adquiridas pelo aluno nos cursos de educação profissional, aliando-as à experiência
do cotidiano da prática profissional de maneira supervisionada, bem como à
ampliação do repertório necessário para analisar e selecionar as informações
pertinentes à resolução de problemas e ao alcance dos resultados pretendidos, em
um determinado contexto profissional, visando o desenvolvimento do estudante
para a vida cidadã e para o trabalho de maneira autônoma e responsável.
c) Perfil do Aperfeiçoamento Profissional – Vivência Profissional
Aplicar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes mobilizadas nas
competências específicas e de gestão e suas correspondentes capacidades
técnicas, sociais, organizativas e metodológicas, aprendidas nos cursos de
educação profissional, em situações novas do ambiente profissional; distribuir o
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tempo entre as diversas atividades em acordo com cronograma ou planejamento;
prever os recursos necessários para a execução dos trabalhos solicitados; tomar
decisões sobre qual o melhor caminho a seguir em acordo com os objetivos do
trabalho; buscar e selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do
trabalho proposto; solucionar problemas diários a partir da combinação de
conhecimentos, habilidades e atitudes; monitorar continuamente a realização das
atividades solicitadas e avaliar os resultados obtidos; refletir criticamente sobre o
cotidiano profissional; buscar excelência no seu campo de atuação por meio de
aprimoramento profissional contínuo

d) Requisitos de Acesso
Os candidatos ao curso devem:


Cursar ou ter concluído um curso de educação profissional;



Firmar termo de compromisso com a empresa e o SENAI.

e) Quadro de Organização Curricular
Legislação
Lei Federal
Nº 9.394/96
Nº 11.788/08

Unidades Curriculares
Fundamentação
Teórica
e
Instrumentalização para a Prática
Profissional

Carga Horária
80

Prática Profissional - Estágio
Carga horária Mínima
Carga horária Máxima

400
1500

Nota: A carga horária de estágio pode variar de 400 a 1500 horas, ou seja, depende do
intervalo disposto entre o início e o término do estágio.
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Documentação
Termo de Compromisso
A escola deve celebrar Termo de Compromisso com o educando e com a empresa,
acordando todas as condições de realização do plano de estágio de prática
profissional, no qual fiquem claras as responsabilidades, direitos e deveres de cada
uma das partes.
O Termo de Compromisso é documento essencial para que o aluno inicie a unidade
curricular de prática profissional. No referido Termo deve também constar a jornada
diária e semanal.

Seguro de acidentes pessoais
É obrigatório fazer constar do Termo de Compromisso uma cláusula de seguro de
acidentes pessoais em favor do aluno. A empresa ou a escola deve assumir esta
contratação, e os dados da seguradora e o número da apólice de seguro deve fazer
parte da referida cláusula do Termo de Compromisso.
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Orientações sobre o curso de vivência
profissional
a) Supervisão das atividades do aluno na empresa
O aluno será orientado por funcionário da escola, designado pela direção, bem
como pelo seu supervisor indicado pela empresa. Compreende-se:


Orientar o aluno quanto às suas atribuições e responsabilidades;



Informar e esclarecer o aluno quanto aos aspectos a serem observados ou
aplicados durante o desenvolvimento da unidade curricular Prática
Profissional;



Orientar quanto à elaboração de relatórios e trabalhos a serem
apresentados;



Colher dados de desempenho do estudante, por meio de instrumentos de
avaliação diversificados, de relatórios e trabalhos apresentados pelo aluno,
de acordo com a programação no Plano de Vivência Profissional do aluno;



Verificar a conduta e a frequência do educando em aspectos como:
disciplina,

relacionada

ao

cumprimento

das

obrigações;

iniciativa,

demonstrada pelo interesse, pela procura de novos meios para solucionar
problemas, pela cooperação com os que o rodeiam; pontualidade e
assiduidade;


Orientar o estudante quanto à sua adaptação à realidade do mercado de
trabalho;



Incentivar o educando à pesquisa e ao autodesenvolvimento

11

b) Curso de Educação à Distância
Fundamentação Teórica e Instrumentalização para a Prática Profissional. Este
componente faz parte da teoria a ser trabalhado no ensino à distância. Está unidade
curricular é teórica e deve ser trabalhada à distância “on-line” A unidade
mencionada

constitui

dos

assuntos:

Comunicação,

Organização

e

Sustentabilidade. Este curso acontecerá após o início do estágio (Termo de
Compromisso Assinado), sendo o aluno contatado por e-mail para ser enturmado
no curso “on-line”. O curso EAD, deverá ser finalizado antes do término de contrato
de estágio prático. Caso o aluno seja reprovado no curso de EAD, terá outra chance,
desde que, não ultrapasse a data de término do contrato de estágio.
c) Critérios de Avaliação
Os critérios de avaliação e certificação de alunos são os definidos pelo Regimento
Comum das Unidades Escolares do SENAI-SP e complementados na Proposta
Pedagógica da unidade escolar. Considerando a análise contínua do desempenho
do educando nos vários aspectos das experiências vivenciadas durante a prática
profissional, o acompanhamento e a avaliação serão realizados mediante a
utilização de instrumentos diversificados, tais como relatórios de atividades,
reuniões e visitas de supervisão. Vale lembrar que a visita à empresa não é útil
somente para avaliar o desempenho do aluno durante a realização do programa,
mas também para verificar as condições da mesma em propiciar a esse aluno o
necessário para a sua prática profissional.

Ao término de cada unidade curricular deverá ser atribuída uma nota de zero a
cem. O resultado será considerado satisfatório se a nota final da unidade curricular
for igual ou superior a cinquenta. A escola deve solicitar que o aluno apresente
ao final do curso, declaração da empresa do total de horas cumpridas em atividades
relativas à prática profissional.
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IMPORTANTE!!!


SERÁ CONSIDERADA COMO INÍCIO DO ESTÁGIO A DATA QUE
CONSTA NO “TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL”, NÃO DEVENDO O ALUNO
INICIAR O ESTÁGIO SEM A ASSINATURA DESSE DOCUMENTO.



O ALUNO TERÀ O PRAZO MÀXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O
TÉRMINO

DO

ESTÁGIO

PARA

ENTREGAR

TODAS

AS

DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES AO PROCESSO DE ESTÁGIO
(CURSO DE VIVÊNCIA PROFISSIONAL). CASO O ALUNO ULTRAPASSE
O PRAZO, O MESMO SERÁ TRATADO COMO EVADIDO E NÃO
RECEBERÁ O CERTIFICADO DO REFERENTE AO CURSO.
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Documentação e registro de estágio /
vivência profissional


Três vias do “TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO DE
COMPLEMENTAÇÃO

EDUCACIONAL”

(anexo

A),

assinadas

e

carimbadas. Uma via para a empresa, uma via para o SENAI e outra para o
estagiário. Deverá constar no termo de compromisso (cláusula 5ª), O
limite máximo de 6 horas diárias e 30 horas semanais de estágio, e o
plano de estágio elaborado pela empresa.


Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais deverá ser providenciado pela
escola caso a empresa não forneça este benefício.



Caso o período de estágio seja prorrogado, o estagiário deverá
providenciar junto à empresa o preenchimento do “ADITAMENTO ao Termo
de Compromisso para Estágio de Complementação Educacional” (anexo B),
em três vias, sendo uma para a empresa, uma para a escola e outra para o
estagiário.



Havendo a rescisão do contrato ou desligamento, emitir carta conforme
(anexo C) em três vias, sendo uma para a empresa, uma para a escola e
outra para o estagiário.



Ao final do estágio, o aluno deverá apresentar declaração da Empresa,
constando período e número de horas estagiadas na Empresa (Declaração
de horas estagiadas - anexo D). Horas realizadas fora do período definido
pelo

“TERMO

DE

COMPROMISSO

PARA

ESTÁGIO

DE

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL” não serão consideradas.


O plano de estágio deverá ser elaborado pelo responsável do estagiário na
empresa, juntamente com a coordenação de estágio da escola. Este plano
deverá ser entregue com o termo de compromisso, assinados. Vide exemplo
de formulário para elaboração do “Plano de Estágio” extensão do (anexo A).
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As visitas realizadas serão registradas pela coordenação de estágios
(Relatório de Visita da Coordenação de Estágio à Empresa – Anexo –
E), juntamente com o responsável pelo estagiário. Tem por objetivo
acompanhar o desempenho do estagiário, assim como, se as atividades
desenvolvidas são pertinentes ao perfil profissional de formação.



Da avaliação de desempenho do estagiário (anexo - F e anexo - G),
efetuada na empresa, juntamente com o responsável pelo estagiário, a qual
será traduzida em nota de 0 (zero) a 100 (cem). As avaliações referem-se
ao desenvolvimento pessoal e ao desenvolvimento técnico do estagiário, as
quais farão parte da constituição da nota final. A nota final será a obtida
através das avaliações, ou seja, a média aritmética das avaliações
realizadas.

 O aluno deverá elaborar conforme orientações contidas no (Anexo – K), O
Relatório de atividades desenvolvidas pelo estagiário na empresa.

Durante o Estágio...




Os alunos estagiários deverão manter constante contato com a
Coordenação de Estágios, para que a escola possa implementar correções
necessárias ao andamento do estágio, tanto por parte do aluno, quanto por
parte da empresa;
É de responsabilidade do aluno manter-se atualizado e em dia com suas
atividades no ensino à distância, módulo on-line. (ambiente;
sala.ead.sp.senai.br)

Todo contato com a Coordenação de Estágios deverá ser feito preferencialmente,
presencial. Na impossibilidade, disponibilizam-se os seguintes canais de
comunicação.

Fone: (16) 3303 - 3800 / E-mail: ricardo.martins@sp.senai.br
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Ética da Coordenação de Estágios
A escola poderá deliberar quanto à comunicação de estágios aos alunos de acordo
com os seguintes pontos:


O estágio que foi pesquisado e encontrado pelo próprio aluno terá caráter de
exclusividade para o mesmo;



Quando uma empresa fizer um pedido formal de estagiários à escola, sem prérequisitos declarados, o mesmo será divulgado aos alunos de todas as turmas
do curso;



Quando houver um pedido formal de estágio à escola, com a exigência de prérequisitos, caberá ao corpo docente do curso fazer a seleção que preencha aos
requisitos requeridos pela empresa.



Os alunos pré-selecionados pelo corpo docente serão encaminhados à
empresa, para o processo de seleção final.
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Disposições Gerais



Casos não previstos neste manual serão resolvidos pelo Diretor da Escola,
ouvindo o responsável pela Coordenação de Estágios.



O Coordenador de Estágios estará à disposição para discutir e esclarecer
quaisquer problemas referentes ao programa de estágio, desde que haja
agendamento prévio com o próprio Coordenador de Estágios.



Caso o Coordenador de Estágios não se encontre na escola, dúvidas poderão
ser encaminhadas e esclarecidas pela Coordenação Pedagógica.
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Registros da Coordenação de Estágios

Com a finalidade de evidenciar a conformidade do processo de ESTÁGIO
SUPERVISIONADO, serão mantidos os seguintes registros:


Termo de Compromisso para Estágio de Complementação Educacional, e plano
de estágio.



Aditamento de Termo de Compromisso para Estágio de Complementação
Educacional (caso ocorra)



Desligamento de Estágio (caso ocorra)



Declaração de Horas Estagiadas



Avaliação de Desempenho pessoal do Estagiário



Avaliação de Desempenho técnico do Estagiário



Relatório de Visita (do coordenador de estágio à empresa)



Relatório de atividades desenvolvidas pelo estagiário na empresa



Registro de estágio no sistema SGSET - SENAI
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Anexo A – Termo de Compromisso para Estágio de Complementação Educacional /
plano de estágio
Anexo B – Aditamento de Termo de Compromisso para Estágio de Complementação
Educacional
Anexo C – Modelo de carta solicitando rescisão de estágio
Anexo D – Declaração de horas estagiadas

Anexo E - Relatório de Visita (do coordenador de estágio à empresa)
Anexo F – Avaliação de Desempenho pessoal do Estagiário (respondido pela empresa)
Anexo G – Avaliação de Desempenho técnico do Estagiário (respondido pela empresa)
Anexo K – Relatório de atividades desenvolvidas no estágio
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ANEXO A
TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO
EDUCACIONAL
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, em que são
partes, de um lado, , inscrita no CNPJ sob o nº e inscrição estadual nº , com sede
na , nº , Bairro , na cidade de , Estado de , neste ato representado em conformidade
com seus atos constitutivos, denominada simplesmente, CONCEDENTE, e de outro
lado, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI,
Departamento Regional de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
03.774.819/0001-02, inscrição estadual Isento, com sede nesta Capital, na Avenida
Paulista, 1.313, 3º andar, Bairro Bela Vista, neste ato representado pelo(a) Sr. Paulo
Sérgio Sassi, Diretor da Escola SENAI "Henrique Lupo", localizada na Rua Hugo
Negrini, nº 60, na cidade de Araraqura, Estado de São Paulo, denominado
simplesmente, SENAI-SP e, de outro lado, o(a) aluno(a) , estudante do curso de
Vivência Profissional da "Escola SENAI-SP "Henrique Lupo", portador(a) da
Cédula de Identidade RG n° , inscrito(a) no CPF/MF sob o n° , residente e
domiciliado(a) na , doravante denominado(a) ESTAGIÁRIO(A); resolvem celebrar o
presente Termo de Compromisso para Estágio Obrigatório de Complementação
Educacional de Ensino, sem vínculo empregatício, nos termos da Lei nº 11.788, de
25.09.2008, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:
1. O Estágio terá por objetivo principal, proporcionar ao estudante do curso (de
educação profissional técnica de nível médio ou de aprendizagem industrial ou de
qualificação profissional), aprendizagem em serviço, mediante experiência prática
nas atividades específicas de natureza de sua área de formação profissional,
conforme plano de estágio, devidamente especificado em anexo.
2. À CONCEDENTE caberá a fixação dos locais, datas e horários em que se
realizarão, sem qualquer vínculo empregatício, as atividades do(a)
ESTAGIÁRIO(A), contidas nas programações de estágio por ela estabelecidas com
a colaboração do SENAI-SP.
3. O estágio será feito nas dependências do(a) , localizado(a) na , n.º , Bairro , na
cidade de , Estado de , ou fora dela, nos casos devidamente justificados, mediante
acompanhamento de supervisor designado pela CONCEDENTE.
4. O estágio se realizará no período de (dia) de (mês) de 20xx a (dia) de (mês) de
20xx.
5. O(A) ESTAGIÁRIO(A) deverá cumprir ( ) horas de estágio por semana , de forma
a não exceder a seis horas diárias, a serem desenvolvidas de forma compatível com
as atividades escolares, considerando-se nelas incluídas as horas destinadas a
reuniões convocadas pelo SENAI-SP, para fins de supervisão e avaliação.
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6. O(A) ESTAGIÁRIO(A) obriga-se a:
a) cumprir fielmente a programação de estágio, comunicando em tempo hábil
quando for o caso, a impossibilidade de fazê-lo;
b) cumprir as normas internas da CONCEDENTE, principalmente as relativas ao
estágio, as quais declara conhecer e aceitar;
c) responder por perdas e danos consequentes da inobservância das normas
internas ou das constantes no presente Termo de Compromisso; e,
d) apresentar ao SENAI-SP relatório circunstanciado sobre as atividades
desenvolvidas de acordo com o estabelecido no regulamento de estágio da Escola;
e) realizar as avaliações na forma e condições previstas no regulamento de estágio
da Escola.
7. A CONCEDENTE compromete-se a:
a) conceder ao(a) ESTAGIÁRIO(A) bolsa para manutenção, no valor de R$ ( ) ;
b) conceder ao ESTAGIÁRIO(A), recesso remunerado de 30 dias a cada 12 meses
estagiado, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, devendo
ser o recesso proporcional nos casos de estágio com duração inferior a 1 (um) ano;
c) providenciar, observadas as normas internas, o reembolso das despesas
extraordinárias efetuadas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A) em razão da programação do
estágio;
d) fornecer ao SENAI-SP relatórios e avaliações sobre a atuação do(a)
ESTAGIÁRIO(A);
e) designar funcionário de seu quadro de pessoal, devidamente qualificado, para
orientar e supervisionar o estagiário;
f) comunicar imediatamente ao SENAI-SP quaisquer interrupções ou problemas
ocorridos com o(a) ESTAGIÁRIO(A) durante o período de estágio, para que sejam
tomadas as providências cabíveis; e,
g) por ocasião do desligamento do ESTAGIÁRIO(A), entregar termo de realização
de estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e
horas estagiadas e da avaliação de desempenho.
8. Ao SENAI-SP compete:
a) encaminhar o(a) ESTAGIÁRIO(A) à CONCEDENTE, acompanhar suas
atividades de estágio e proceder a sua avaliação para fins escolares;
b) colher os dados de aproveitamento do(a) ESTAGIÁRIO(A) mediante fichas de
avaliação de desempenho, visitas de supervisão, relatórios e trabalhos
apresentados, de acordo com a programação previamente estabelecida; e,
c) informar periodicamente a CONCEDENTE sobre a situação geral do(a)
ESTAGIÁRIO(A).
9. O(A) ESTAGIÁRIO(A) está segurado(a) contra acidentes pessoais, pela Sompo
Seguros S.A. - Apólice nº 10.001663, cujo estipulante é o SENAI-SP.
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10. Este Termo de Compromisso poderá ser rescindido pela CONCEDENTE ou
pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), mediante comunicação por escrito à outra parte e ao
SENAI-SP feita, no mínimo, com 05 (cinco) dias de antecedência.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo de
Compromisso, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.
Cidade (SP), (dia) de (mês) de 20xx

CONCEDENTE
_______________________________
Nome:
Cargo:
RG:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Departamento Regional de São Paulo

_________________________________
Paulo Sérgio Sassi
Diretor da Escola SENAI "Henrique Lupo"

ESTAGIÁRIO
______________________________

Testemunhas:
________________________
Nome:
RG: n.º

_________________________
Nome:
RG: n.º
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PLANO DE ESTÁGIO
Nome do Estagiário:

Nome da Empresa:

Período do Estágio:

ATIVIDADES

NOME DO
SUPERVISOR

Nº DE
HORAS

TOTOAL 
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ANEX0 B
ADITAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

Empresa Concedente: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Instituição de Ensino: Escola SENAI “Henrique Lupo”
Aluno(a) Estagiário(a): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

As partes signatárias do presente ADITAMENTO resolvem nesta data, prorrogar o
prazo de duração do estágio com término previsto em XX/XX/XXXX, por mais XX
meses, ou seja, até XX/XX/XXXX.

Ratificam todas as demais cláusulas do Contrato de Estágio original, firmado
em XX/XX/XXXX.

Local, data.

Assinaturas:
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ANEXO C

Local, __ de ________ de 20___.

À (Nome da Empresa / Instituição)
Departamento de Recursos Humanos
A/C Sr(a) ..................(nome da pessoa)

Por motivos particulares, solicito a rescisão de meu contrato de estágio, vigente
desde xx/xx/xxxx.
Agradeço a oportunidade que me foi concedida por essa conceituada empresa
para meu crescimento profissional, através do mesmo, mas por motivos
particulares, venho requerer sua rescisão e, coloco-me ao dispor de V. Sªs para
um eventual contato.

.
Atenciosamente

....................assinatura......................
NOME
RG

26

ANEXO D

DECLARAÇÃO DE HORAS ESTAGIADAS

Declaro para os devidos fins, que..........................................................................
RG......................................................... cumpriu no período de ....../....../....... a
......./......./......, um total de ............. horas efetivamente estagiadas.

....................................................., ......... de .............................. de 20__

................................................................
Assinatura do responsável

Carimbo da parte concedente
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ANEXO E

Escola SENAI “Henrique Lupo”
RELATÓRIO DE VISITA DE SUPERVISÃO AO ALUNO
EM ESTÁGIO

Data:
Empresa:

Cidade:

Estagiário(s):

Atendente na Empresa:

Técnico Visitante:

Data da visita:

Saída:

Meio de Transporte Utilizado:

Retorno:



Ônibus

 Automóvel
Observações:

__________________________

__________________________

Técnico Visitante

Coordenador de Estágios
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ANEXO F

Escola SENAI “Henrique Lupo”
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PESSOAL DO
ESTAGIÁRIO
Este questionário tem o objetivo de registrar a situação do estagiário com
referência a sua atuação dentro das empresas. Contamos com a sua ajuda no
preenchimento do mesmo, pois quanto mais fiel em relação aos conhecimentos, habilidades
e atitudes desenvolvidas pelo aluno durante o período do estágio, irão fornecer informações
relevantes para nós. Temos por finalidade a busca da melhoria contínua em nossos
processos de formação técnica.
EMPRESA:------------------------------------------------------------------------------------ESTAGIÁRIO: -----------------------------------------------------------------------------------SETOR (ES) DO ESTÁGIO: ---------------------------------------------------------------------AVALIAÇÃO REALIZADA NA EMPRESA

1. CAPACIDADE DE APRENDER – Considere a utilização e informações técnicas e

operacionais nas situações práticas sugeridas.
 Possui alto grau de assimilação, não requer auxílio.
 Aprende rápido, relembra e associa aprendizados anteriores. Necessita de pouca
supervisão.
 Necessita de instruções detalhadas e algum acompanhamento no
desenvolvimento das tarefas.
 Aprende devagar, esquece facilmente dos assuntos estudados e necessita de
supervisão contínua.
2. INICIATIVA - Considere a disposição para procurar a solução de problemas e a

proposição de ideias.
 Procura solução de problemas e propõe ideias espontaneamente.
 Procura solução de problemas e só propõe ideias quando solicitado.
 Não procura soluções e não propõe ideias.
 Para solucionar problemas, precisa de orientação e segue ideias existentes.
3. INTERESSE - Observe a vontade e o esforço em aprender e a desempenhar as

atividades programadas.
 Faz estritamente o necessário, aprendendo apenas as atividades obrigatórias.
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 Interessa-se em aprender e desempenhar atividades e aceita outras adicionais.
 Tem especial interesse em aprender e desempenhar as atividades e sempre
solicita outras.
 Não tem interesse em aprender e não demonstra satisfação pelas atividades.
4. RESPONSABILIDADE - Considere a forma como desempenha suas tarefas e a

confiança que inspira quando lhe são atribuídas.
 Não precisa ser lembrado sobre as tarefas que deve realizar, demonstrando ser
merecedor de confiança.
 Não consegue assumir as tarefas e não responde por elas.
 Pode-se contar com ele desde que se sinta controlado.
 É de inteira confiança, sempre preocupado com as tarefas atribuídas.
5. PARTICIPAÇÃO - Considere a disposição para colaborar e disponibilidade para

atender os colegas e a supervisão.
 Não gosta de colaborar. Demonstra má vontade quando solicitado.
 Colabora e atende ativa e espontaneamente.
 Colabora e atende sempre que solicitado.
 Colabora quando solicitado, mas algumas vezes não o faz de boa vontade.
6. RELACIONAMENTO HUMANO - Considere a maneira como se relaciona com os

colegas, supervisores e a integração com a equipe de trabalho.
 Relaciona-se bem, geralmente integra-se com a equipe.
 Apresenta dificuldades em relacionar-se. Demora a integrar-se a equipe.
 Mantém ótimas relações com o pessoal; integra-se com facilidade a equipe.
 Apresenta dificuldades em se relacionar; não se integra a equipe.
7. QUALIDADE DE TRABALHO - Considere a exatidão buscada e apresentada nos

trabalhos realizados.
 Trabalho de excelente qualidade.
 Número aceitável de erros, face ao volume de trabalho realizado.
 Necessita de uma inspeção mais acentuada nas suas tarefas.
 Trabalho de qualidade insatisfatória.
8. CONHECIMENTOS - Avalie, em relação aos conhecimentos teóricos necessários

para desempenhar satisfatoriamente as atividades programadas.
 Tem os conhecimentos necessários.
 Tem conhecimentos razoáveis.
 Não tem conhecimentos suficientes.
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9. DISCIPLINA – Observe a pré-disposição em seguir as normas e regras da
empresa.
 Cumpre bem as normas da empresa
 Há a necessidade de uma constante supervisão para o cumprimento das regras
e normas.
 Necessita frequentemente ser alertado sobre as normas.
 Não observa, na maioria das vezes, as normas da Empresa.
10. SEGURANÇA - Considere a disposição em cumprir os hábitos e normas de

segurança.
 Observa e cumpre todas as normas.
 Quando supervisionado, segue as normas.
 Necessita frequentemente ser alertado sobre as normas.
 Não observa, na maioria das vezes, as normas de segurança.

Avaliador:

Data: ___/___/____
Carimbo / Assinatura.

_______________________________
ESTAGIÁRIO

Preenchido pela Escola
NOTA ATRIBUÍDA AO
ESTAGIÁRIO:
Coordenação de Estágio da Escola
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Será atribuída uma nota ao estagiário, obedecendo a seguinte
pontuação:
1. Capacidade de aprender
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
4
3
2
1

6. Relacionamento Humano
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
3
2
4
1

2. Iniciativa
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
4
3
1
2

7. Qualidade de trabalho
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
4
3
2
1

3. Interesse
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
2
3
4
1

8. Conhecimentos
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item

Pontos
4
3
2

4. Responsabilidade
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
3
1
2
4

9. Disciplina
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
4
3
2
1

5. Participação
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
1
4
3
2

10. Segurança
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
4
3
2
1

A nota final da Avaliação de Desempenho será dada pela equação:

 Pontos  2,5
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ANEXO G
Escola SENAI “Henrique Lupo”
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO DO
ESTAGIÁRIO
Este questionário tem o objetivo de registrar a situação do estagiário com
referência a sua atuação dentro das empresas. Contamos com a sua ajuda no
preenchimento do mesmo, pois quanto mais fiel em relação aos conhecimentos, habilidades
e atitudes desenvolvidas pelo aluno durante o período do estágio, irão fornecer informações
relevantes para nós. Temos por finalidade a busca da melhoria contínua em nossos
processos de formação técnica.
EMPRESA: --------------------------------------------------------------------------------ESTAGIÁRIO: --------------------------------------------------------------------------------SETOR (ES) DO ESTÁGIO: ------------------------------------------------------------------AVALIAÇÃO REALIZADA NA EMPRESA
1. O estagiário (a) propõe a substituição e ou manutenção de equipamentos,

instrumentos, instalações e acessórios de processos industriais?
 Propõe espontaneamente.
 Propõe quando solicitado.
 Propõe com dificuldades quando solicitado.
 Não propõe mesmo quando solicitado.
2. Esteve/está envolvido (a) em projetos visando à melhoria de processos e ou

operações industriais?
 Totalmente envolvido com projetos de melhorias.
 Parcialmente envolvido com projetos de melhorias.
 Nenhum envolvimento com projetos de melhorias.
 Indiretamente envolvido com projetos de melhorias.
3. Compartilhou/compartilha responsabilidade em processos que impactam

nos indicadores de qualidade da empresa?
 Desempenha atividades que impactam muito pouco os indicadores.
 Desempenha atividades que impactam alguns os indicadores.
 Desempenha atividades que impactam totalmente os indicadores.
 Desempenha atividades que não impactam os indicadores.
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4. Verifica os equipamentos, instrumentos, dispositivos e ferramentas antes

de iniciar às atividades de trabalho?
 Verifica. Mas, às vezes precisa ser lembrado.
 Não verifica, mesmo quando lembrado.
 Verifica quando é lembrado.
 Sempre verifica, e não precisa ser lembrado.
5. Aplica técnica e conhecimentos adquiridos na escola para resolução de

problemas no trabalho e nas atividades de estágio?
 Apresenta dificuldades para aplicar as técnicas e os conhecimentos.
 Sempre aplica as técnicas e os conhecimentos espontaneamente.
 Aplica as técnicas e os conhecimentos, quando solicitado.
 Raramente aplica as técnicas e os conhecimentos.
6. Participa de programa(s) de manutenção preventiva e corretiva, implantado

pela empresa?
 Participa muito pouco dos programas de manutenção.
 Participa somente quando é solicitado.
 Participa totalmente dos programas de manutenção.
 Não tem nenhum envolvimento com os programas de manutenção.
7. Os resultados de produtividades em função das atividades ou trabalhos

desenvolvidos pelo estagiário são:
 Excelentes.
 Ótimos.
 Bons.
 Ruins.
8. O estagiário desenvolve suas atividades aplicando normas técnicas,

ambientais, da qualidade e de segurança, saúde e higiene no trabalho?
 Sempre aplica as normas.
 Às vezes aplica as normas.
 Raramente aplica as normas.
 Não aplica norma nenhuma.
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9. Identifica a inter-relação que instrumentos, equipamentos e instalações
mantêm dentro de uma mesma planta?
 Identifica com facilidade.
 Identifica com poucas dificuldades.
 Identifica com muitas dificuldades.
 Não consegue identificar.
10. Opera instrumentos manuais e automatizados de medição e controle de
variáveis de processos?
 Opera com alta frequência.
 Opera com média frequência.
 Opera com baixa frequência.
 Não opera.

Avaliador:

Data: ___/___/____

Carimbo / Assinatura.

_______________________________
ESTAGIÁRIO

Coordenação de Estágio da
Escola

Preenchido pela Escola

NOTA ATRIBUÍDA AO
ESTAGIÁRIO:
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Será atribuída uma nota ao estagiário, obedecendo a seguinte pontuação:
1. Capacidade de aprender
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
4
3
2
1

6. Relacionamento Humano
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
3
2
4
1

2. Iniciativa
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
4
3
1
2

7. Qualidade de trabalho
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
4
3
2
1

3. Interesse
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
2
3
4
1

8. Conhecimentos
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item

Pontos
4
3
2

4. Responsabilidade
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
3
1
2
4

9. Disciplina
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
4
3
2
1

5. Participação
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
1
4
3
2

10. Segurança
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
4
3
2
1

A nota final da Avaliação de Desempenho será dada pela equação:

 Pontos  2,5
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ANEX0 K
Escola SENAI “Henrique Lupo”
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
DURANTE O ESTÁGIO

ORIENTAÇÕES:


O relatório das atividades desenvolvidas durante o estágio, deverá ser entregue
antes do término do processo de estágio na empresa.



O relatório deverá corresponder às atividades do estágio, mencionadas e
previstas conforme descrição feita no Plano de estágio.

1 – Identificação:
Estagiário (a):

Empresa:

Cidade:

Orientador / Responsável na Empresa:

Início e Término: ------ / ------- / -------

--------- / ---------- / -----------

Carga Horária desenvolvida pelo estagiário (a):

2 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO:
Cite as principais.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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....................................................................................................................................
.............................................................................. (Amplie as linhas se necessário).
3 – RELAÇÃO TEORIA / PRÁTICA:


Mencione a(s) disciplina(s) que se relacionou (ou se relacionaram) com as
atividades práticas desenvolvidas durante o programa de estágio e justifique
a aplicação da (s) teoria(s) na (s) prática (s).

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.............................(Amplie as linhas se necessário)

4 – A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO:
Destaque pontos positivos e negativos observados durante as atividades do
estágio.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....... (Amplie as linhas ou use o verso, se necessário).

Coordenador de estágio
na escola

Coordenador de estágio na
empresa
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