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Caríssimo estudante,
Você que se matriculou no Curso de Administração,
na modalidade a distância, chegou agora a uma etapa
importantíssima que é a realização das práticas de
Estágio.

Acreditamos que o estudante da EaD busca seu
sucesso, é proativo, sabe trabalhar de modo independente,
desenvolve o pensamento crítico e a capacidade de
refletir sobre seu processo de aprendizagem, a partir de
pesquisas autônomas e dos materiais apresentados pelos
professores orientadores, pelos tutores, pela instituição e
pelos próprios colegas.
Por isso, recomendamos que, antes de iniciar o
Estágio, na fase em que se encontra, você faça uma leitura
cuidadosa de todas as informações contidas neste manual
e analise-as com seu grupo de estágio. E, no decorrer do
processo, se persistir alguma dúvida, entre em contato
com as instâncias acima mencionadas.
Lembramos que você é o principal ator de seu
processo formativo.
Desejamos-lhe sucesso e conte conosco para
apoiá-lo por meio dos seguintes contatos:

ADMINISTRAÇÃO – EaD

No sistema EaD/UNITINS, tais práticas se
constituem em uma vivência acadêmica supervisionada
pela universidade, por intermédio de vários parceiros.
Desta forma, você poderá contar com a orientação em
diferentes instâncias: professores orientadores, tutores
a distância, tutores presenciais, coordenadores de pólo
e colaboradores externos. Sobretudo, nesta modalidade,
exige-se um novo perfil do estudante adulto e responsável
por seu próprio processo de aprendizagem.

Coordenação do curso: cc.administracao@unitins.br;
Interatividade com o tutor a distância: www.eadcon.
com.br (login e senha);
Suporte Técnico: portal@unitins.br
3218-2959 ou 2958;

Telefones:

(63)

Secretaria
Acadêmica:
sec.academica@unitins.br
Telefones (63) 3218-2955 ou 4920.
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Conforme a lei 11.788 de 25 de setembro de 2008,
estágio para os cursos de graduação “é ato educativo
escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo
de educandos que estejam freqüentando o ensino regular
em instituições de educação superior, [...]”
O estágio obrigatório em Administração constituise na vivência de um momento especial na prática da
administração de uma organização, baseado na teoria e na
reflexão, adquiridas por meio da observação mapeamento
e identificação de rotinas, expedientes, procedimentos
e problemáticas no universo da gestão de entidades
públicas, privadas e/ou do terceiro setor. É o momento
em que o discente irá desenvolver um trabalho de campo
por meio da prática de atividades correlacionadas com
as teorias estudadas no decorrer do curso procurando
identificar e analisar procedimentos organizacionais e
propor melhorias e/ou soluções, quando for o caso.
Atenção: O estagiário (a) que já trabalha na área
administrativa poderá estagiar no local de trabalho
desde que seja supervisionado por um encarregado ou
responsável.

2. Objetivos do estágio obrigatório
•

•

Propiciar
aos estudantes oportunidade de
preparar-se profissionalmente
para enfrentar
as transformações a que estão sujeitas as
organizações modernas, mediante a atualização
dos conhecimentos e discussão em alto nível da
gestão financeira na empresa.
Oferecer
aos
estudantes
condições
para
familiarizar-se com a responsabilidade social do
administrador nas organizações empresariais, de
forma a promover o equilíbrio entre as dimensões
econômicas, políticas e sociais na relação empresa
e sociedade.

ADMINISTRAÇÃO – EaD

1. Estágio obrigatório
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•

Criar oportunidades de complementação
do
processo de ensino-aprendizagem, pela prática
vivenciada na realidade da administração, por
meio da aproximação entre Universidade e

entidades cedentes do estágio, para fortalecer
a interação entre teoria e prática.

ADMINISTRAÇÃO – EaD

3. Carga horária
obrigatório

do

estágio

No Curso de Administração da UNITINS, o
Estágio obrigatório ocorre em dois períodos (6º e
7º) distintos de acontecimentos e fatos, interligados
entre si nos procedimentos e atividades de estágio. A
carga horária total do Estágio obrigatório, conforme
o projeto pedagógico do curso de Administração da
UNITINS é de 300 (trezentas) horas assim divididas:
Obs: As datas para cada etapa de Estágio serão
divulgadas por meio das teleaulas e da interatividade,
de acordo com o calendário acadêmico.
Estágio I ocorre no 6º período

Estágio II ocorre no 7º
período

Carga
horária

Ação

Carga
horária

Ação

60 h/a

Teleaulas

60 h/a

Teleaulas

60 h/a

Levantamento de dados

60 h/a

Desenvolvimento do
plano de ação

30 h/a

Digitação do plano de ação
/refacção no portal

30 h/a

Digitação
do relatório/
refacção no
portal

Subtotal: 150 h/a
Carga horária total: 300 h/a
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geral

Subtotal: 150 h/a

4. PROCEDIMENTOS

4.2. Os estudantes devem formar grupos de 3 (três) a 5
(cinco) componentes e cadastrarem-se na ferramenta de
Estágio/TCC, segundo as informações lá contidas. Esses
grupos deverão ser formados a partir da iniciativa própria
de seus componentes. O cadastramento dos grupos é feito
por meio de login e senha individual de cada estudante.
Quem cadastra o grupo na ferramenta de Estágio/TCC é o
Aluno Moderador, que é o líder escolhido pelo grupo e que
tem o poder de alterar, incluir, excluir seus componentes
ou ainda alterar a área de estágio e o nome do grupo até
o momento de envio para a correção. Depois de solicitar
a correção é impossível efetuar quaisquer alterações na
composição dos grupos ou do trabalho.
Obs: Cada estudante deverá se cadastrar somente em um
grupo de estágio. O grupo formado trabalhará nas atividades
de Estágio Supervisionado I, II e TCC, preferencialmente
dando seqüência ao trabalho e atividades definidas até o
final do curso.
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4.1. O coordenador de Pólo de Apoio Presencial tem
uma tarefa fundamental a ser desempenhada, antes de
encaminhar os estudantes aos campos de estágios. Tratase da celebração de convênios. Para isso ele deve entrar
em contato pelo e-mail estagiopublicacoes@unitins.
br para orientações. Deve também retirar o termo de
convênio disponível no portal da UNITINS (www.unitins.
br – UNITINS de A a Z). Esse termo deverá ser preenchido
e assinado em 3 (três) vias: uma arquivada no Pólo de
Apoio Presencial; outra arquivada na empresa cedente do
estágio; e a terceira deverá ser enviada para a UNITINS.

4.3. Após a celebração do convênio, e antes do início das
atividades na Entidade Campo, é necessário que cada
estudante providencie o preenchimento e a assinatura
de alguns documentos e formulários que comprovarão o
vínculo com a instituição promotora do estágio, que são:
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• Termo de Compromisso do Estágio – disponível
no portal da UNITINS (www.unitins.br – UNITINS de
A a Z) deverá ser preenchido individualmente pelo
estagiário, assinado e datado pelas partes: Pólo de Apoio
Presencial que representará a UNITINS, representante
legal da instituição cedente; estagiário e testemunhas. O
quantitativo de vias a serem preenchidas desse termo é 3
(três): uma para arquivo na empresa cedente do estágio;
outra para arquivo no Pólo de Apoio Presencial; e uma que
deverá ser anexada na versão impressa do relatório a ser
entregue e arquivado no Pólo de Apoio presencial.
Obs: Todos os demais formulários, abaixo listados e
disponíveis nos anexos finais dessas orientações, deverão
ser preenchidos individualmente, assinados e datados.
Deverão ser impressos em 2 (duas) vias: uma será
entregue na empresa cedente do estágio; e a outra via
será anexada à versão impressa do respectivo relatório.
 Carta de Apresentação do Estudante (ANEXO I)
 Termo de Autorização do Estudante (ANEXO II)
 Ficha de Freqüência do Estudante na Entidade Campo
(ANEXO III).
Obs: Válida para todas as atividades de Estágio, devendo
imprimir uma a cada período.
 Ficha de Avaliação na Entidade ANEXO IV).
4.4. De posse dos documentos, os estudantes, em
grupos, devem dar início à realização das atividades,
conforme orientações dos professores nas teleaulas e
na interatividade, e de acordo com as especificidades de
cada período.
4.5. Após as atividades no campo de Estágio, o grupo
cuidará da elaboração do trabalho escrito solicitado
pelos professores orientadores por meio das teleaulas
e da interatividade. A avaliação A2 corresponde ao
trabalho escrito pelos estudantes, este trabalho deve ser
postado na Ferramenta de Estágio/TCC, dentro dos prazos
estabelecidos.
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4.6. Após a postagem, o grupo deve ficar atento à correção
pelo professor orientador, para proceder à refacção, caso
seja solicitada.

4.7. Por fim, o grupo deve fazer a impressão do trabalho
avaliativo para, juntamente com os formulários acima
relacionados, ser entregue e arquivado no Pólo de Apoio
Presencial.
Obs: Embora todo o trabalho tenha sido realizado em
grupos, cada acadêmico deve imprimir uma cópia, à
qual anexará seus formulários, e comporá sua pasta
individual, no Pólo de Apoio Presencial.

processo

e

suas

5.1 Coordenador de curso: é o profissional articulador
de todas as ações necessárias à efetivação do curso.
Sua atuação acampa diretamente as ações das equipes
docentes e discentes. Engloba também as ações dos
demais agentes que compõem a rede de colaboradores
visando à concretização do Projeto Pedagógico do Curso.
É responsável por:
− elaborar e implementar com a equipe docente o Projeto
Pedagógico do Curso;
− orientar e acompanhar o trabalho dos docentes com
relação ao planejamento e sistematização das teleaulas
e demais atividades de apoio ao estudante;
− atuar em sinergia com as coordenações de TV, material
impresso, desenvolvimento de sistemas, dependência,
logística de avaliação e demais setores pertencentes à
Pró-Reitoria de Graduação.

ADMINISTRAÇÃO – EaD

5.
Agentes
do
responsabilidades

5.2 Professores orientadores de Estágio: são
os profissionais que compõem a equipe docente das
disciplinas referentes aos diferentes momentos da prática
do estágio.
São responsáveis por:
− prover os conteúdos curriculares em consonância com
as demandas do projeto pedagógico de curso;
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− programar as teleaulas com orientações direcionadas
para a prática de estágio;
− acompanhar o grupo de estágio por meio das teleaulas
e da interatividade;
− atender às dúvidas do grupo de estagiários na
interatividade;
− orientar os grupos na versão escrita dos relatórios nas
disciplinas “Estágio Supervisionado e TCC”, por meio
das teleaulas e da interatividade;
− ler e corrigir os relatórios de estágio, por meio da
interatividade.

ADMINISTRAÇÃO – EaD

5.3 Tutores a Distância: são professores lotados na sede
da IES, com formação e especialização na área de atuação
e que compõem, junto com os professores, a equipe de
orientadores de Estágio.
São responsáveis por:
− acompanhar os estudantes, tirando dúvidas, dando
suporte e orientando-os por meio da interatividade;
− promover espaços de construção coletiva de
conhecimento, dialogando e apoiando os grupos de
estagiários durante todo o semestre;
− selecionar material de apoio e sustentação teórica aos
conteúdos necessários às práticas orientadas pelos
professores;
− participar dos processos avaliativos de ensinoaprendizagem por meio do acompanhamento e da
correção dos trabalhos.
5.4 Tutor Presencial: é o profissional com formação na
área de atuação, responsável pelo acompanhamento dos
alunos nas telessalas e nas atividades de Estágio do Curso
de Administração.
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É responsável por:
− viabilizar e oferecer todas as condições possíveis à
melhor realização do estágio;
− envidar esforços para que todos os alunos participantes
da telessala se organizem nos grupos de estágios,
façam seus cadastros na Ferramenta de Estágio/TCC e
efetivamente cumpram as atividades de cada período;

5.5 Coordenador de Pólo Presencial: é o profissional
que coordena as atividades administrativas e supervisiona
as pedagógicas nos pólos presenciais, assessorando,
também, o trabalho dos tutores junto às telesalas.
É responsável por:
− envidar esforços para que todos os alunos do Pólo de
Apoio Presencial se organizem nos grupos de estágios,
cadastrem-se na Ferramenta de Estágio/TCC, e
efetivamente cumpram as atividades orientadas pela
equipe docente;
− acompanhar para que todos os grupos participantes
do Pólo Presencial, digitem e postem os relatórios, na
Ferramenta de Estágio/TCC, dentro do prazo estipulado
no calendário acadêmico do estágio;
− viabilizar e oferecer todas as condições possíveis à
melhor realização da prática do Estágio;
− acompanhar as atividades do estagiário na escola
campo;
− comunicar a UNITINS, caso haja anormalidades de
desempenho e freqüência do estagiário;
− receber (via protocolo) e arquivar, em pastas individuais,
todos os relatórios após correção e atribuição de notas
pelos professores orientadores.
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− acompanhar para que todos os grupos participantes
da telessala digitem e postem os relatórios, na
Ferramenta de Estágio/TCC, dentro do prazo estipulado
no calendário acadêmico do estágio;
− acompanhar as atividades do estagiário na escola
campo;
− auxiliar o estagiário, colaborando para dirimir suas
dúvidas, diminuir a insegurança e as ansiedades quanto
ao estágio;
− comunicar à UNITINS os casos de anormalidades de
desempenho e freqüência do estagiário;
− receber e arquivar no Pólo de Apoio Presencial a via
impressa do Relatório digitada na Ferramenta de
Estágio/TCC, após a correção e atribuição de nota pelos
professores orientadores.
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5.6 Estagiário: é o estudante matriculado na disciplina
de Estágio Supervisionado do curso de Administração
da UNITINS, com freqüência regular e que desenvolva
atividades identificadas com a sua área de formação geral e
específica e cumpra todos os pré-requisitos necessários.

ADMINISTRAÇÃO – EaD

É responsável por:
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− assistir as teleaulas conforme calendário acadêmico;
− cadastrar-se em um grupo de estágio; ATENÇÃO: Cada
estudante poderá participar somente de um grupo de
Estágio;
− cumprir o cronograma de atividades da disciplina “
Estágio Supervisionado” dentro dos prazos estipulados,
sob pena de ser reprovado;
− definir, juntamente com os demais componentes do
grupo a escola campo que deseja realizar a prática
docente onde deverá permanecer até a finalização do
Estágio Obrigatório como um todo;
− apresentar a documentação necessária e indispensável
à formalização e consecução da disciplina “ Estágio
Supervisionado”, sob a orientação do Tutor Presencial
e/ou do Coordenador do Pólo de Apoio Presencial;
− observar freqüência, horários e prazos estabelecidos
no decorrer de suas atividades de estágio;
− observar o conteúdo e a forma dos relatórios, conforme
estabelecido no item Estrutura dos Trabalhos, neste
manual, e de acordo com as orientações dos professores
na etapa em que se encontra;
− envidar esforços e desenvolver atividades para que o
trabalho em grupo obtenha êxito;
− entregar, no Pólo de Apoio Presencial, uma via impressa
de todos os relatórios elaborados no período do estágio
obrigatório (imprimir a via do portal após correção e
atribuição de nota pelo professor orientador).

6. Áreas de estágio
São as seguintes áreas da Administração, objeto de
pesquisa para o Estágio OBRIGATÓRIO: Gestão de
pessoas, Gestão financeira, Gestão da produção e Gestão
de Marketing/Mercadológica, conforme especificações a
seguir:
Sub-áreas

Gestão de Pessoas

Análise e descrição de cargos
Desenho de cargos
Recrutamento de pessoal
Seleção de pessoal
Orientação e integração de novos funcionários
Avaliação do desempenho dos funcionários
Comunicação aos funcionários
Treinamento e desenvolvimento de pessoal
Administração de cargos e salários
Incentivos salariais e benefícios sociais

Gestão Financeira

Planejamento financeiro
Operação financeira
Controle financeiro
Avaliação dos processos financeiros relacionados aos recursos humanos organizacionais (Recursos humanos, materiais, patrimoniais, aos
tributos, às finanças e a contabilidade)

Produtos

Planejamento da produção
Controle da produção
Engenharia da produção
Melhoria da Produtividade – Métodos e Tempos
Sistema de Gestão da Qualidade
Gestão de estoque
Logística

Serviços

Planejamento e determinação dos processos
Treinamento nos procedimentos
Controle dos processos
Gestão de estoque
Logística

Gestão
de Produção

Comportamento do Consumidor
Manutenção de Clientes
Gestão de Produtos
Gestão de Preços
Gestão da Distribuição
Gestão da Promoção e Sistema de Informações
em Marketing
Marketing de Serviços
Gestão de Marketing Desenvolvimento de Novos Produtos
-Mercadológica
Gestão de Marcas
Promoção de Vendas
Merchandising
Venda Pessoal
Segmentação de Mercados
Posicionamento de Mercados
Plano de Marketing
Pesquisa de Marketing
Análise da Concorrência
Tendências do Consumo

ADMINISTRAÇÃO – EaD

Áreas
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7. Avaliação
• Avaliação A1: será feita pelo Estudante em data
marcada no calendário do curso, a qual será pontuada de
0 (zero) até 10,0 (dez), conforme diretrizes institucionais
de avaliação;

ADMINISTRAÇÃO – EaD

• Avaliação A2: Avaliação Subjetiva (plano, relatório
de estágio e TCC) devidamente digitada na ferramenta de
Estágio/TCC até a data programada, a qual será pontuada
de 0 (zero) a 10,0 (dez) pelos professores orientadores de
estágio;
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• Avaliação A3: será feita pelo estudante em data
marcada no calendário do curso, a qual será pontuada de
0 (zero) até 10,0 (dez), conforme diretrizes institucionais
de avaliação. A avaliação A3 não será, em hipótese
alguma, objeto de substituição do plano, relatório de
estágio ou TCC (Avaliação A2).

MF =

A1 ou A3 + A2
2

_> 6,0

Obs 1: A nota final da avaliação subjetiva (Avaliação A2)
somente será atribuída pelos professores depois do período
da refacção a ser efetuada pelos grupos de estágio. O
período de refacção difere do período de elaboração da
primeira versão postada. A entrega final dos trabalhos
está vinculada ao atendimento às correções sugeridas
pelo professor (refacção) que estará acompanhando a
versão digital do mesmo.
Obs 2: Conforme legislação, na disciplina de Estágio
Supervisionado I, NÃO haverá dependência.
Obs 3: O estudante que não atingir a média 6,0 nas
avaliações objetivas A1 e A3 terá uma última oportunidade
avaliativa relacionada ao Estágio OBRIGATÓRIO (A4),
aplicada conforme normativa n° 006/2008 e previsão
no calendário acadêmico, no início do semestre
subseqüente.

No Curso de Administração da UNITINS, o Estágio
Supervisionado I ocorre no 6º período, no qual devem
ser desenvolvidas as seguintes atividades:
8.1. formar e cadastrar o grupo na ferramenta de
Estágio/TCC (aluno moderador);
8.2. definir o tipo de entidade (pública, privada e/ou do
terceiro setor) onde será realizado o Estágio;
8.3. preencher e recolher as assinaturas nos documentos
de Estágio;
8.4. realizar os procedimentos constantes no item 4
deste manual;
8.5. por meio de visitas à entidade onde serão
desenvolvidas as atividades de estágio, realizar a
identificação e descrição das áreas da Administração, de
acordo com o item 6 deste manual;
8.6. definir as atividades para execução do estágio;
8.7. elaborar e aplicar o instrumento de coleta de dados
(questionário, entrevista, observação, etc.);
8.8. tabular e analisar os dados coletados;
8.9. desenvolver e postar, na ferramenta de Estágio/
TCC, o Plano de Estágio, conforme cronograma e
orientações estabelecidas pela Coordenação de Curso de
Administração da UNITINS.

ADMINISTRAÇÃO – EaD

8. Atividades do Estágio Supervisionado I
(6º período)
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9. Estrutura e critérios de avaliação do Plano de Estágio
Rubrica para avaliação de produção
escrita do Plano de estágio

ADMINISTRAÇÃO – EaD

IDENTIFICAÇÃO E INTRODUÇÃO

Pontuação

até
2.000

até 2,5

até
3.000

até 4,5

até
1.000

até 2,0

até
1.000

até 1,0
ponto

Apresentar dados da entidade: razão social,
nome fantasia, CNPJ, endereço (rua/bairro/
avenida, número, cidade e estado), tipo de
entidade (pública, privada ou do terceiro
setor), negócio da entidade e dados do
colaborador
externo
(nome
completo
e formação e quando possuir, registro
profissional).
Apresentar o período de realização de
levantamento dos dados. Informar o total de
horas de levantamento para a elaboração do
plano de estágio. Informar o nome, função e
registro profissional do colaborador externo.
Informar a temática, objetivos e metodologia
utilizada para a realização do trabalho.
DESENVOLVIMENTO
Apresentar o histórico da entidade, missão e
objetivos (quando já definida pela entidade),
estrutura
organizacional
(quantos
e
quais departamentos com o número de
funcionários em cada um deles), descrição
do funcionamento da entidade, dos processos
administrativos (ver item 6 deste manual) e
referenciais teóricos adotados, conforme as
exigências da NBR 10.520/2002.
ATIVIDADES A DESENVOLVER
Apresentar a programação por meio
de um cronograma de atividades que
foram desenvolvidas no Estágio I e serão
desenvolvidas no Estágio II, delimitadas em
datas pré-definidas
REFERÊNCIAS
Apresentar a totalidade das fontes de
informação que foram utilizadas no trabalho,
ou seja, livros, revistas, fitas de vídeo,
sítios, artigos disponíveis na internet, CDROM, Constituições (Federal, Estadual e
do Município), Leis, etc. de acordo com as
exigências da NBR 6023/2002.
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Caracteres

Nota final atribuída ao Plano de estágio........................

10. Atividades do Estágio Supervisionado II
(7º período)

10.1. analisar a investigação preliminar realizada no
Estágio Supervisionado I, observando as áreas, bem como
os gargalos inerentes a cada uma delas;
10.2. consultar fundamentação teórica e outros
referenciais que embasem a proposta de intervenção;
10.3. rever o Plano de Estágio elaborado no período
anterior, fazendo adequações, se necessárias;
10.4. realizar a pesquisa “in loco” desenvolvendo as
atividades já definidas no Plano de Estágio elaborado
no Estágio Supervisionado I e dentro de uma das áreas
apresentadas no item 6 deste manual;
10.5. digitar na ferramenta de estágio /TCC o
Relatório de Estágio, conforme o cronograma e
orientações estabelecidas pela Coordenação de Curso da
UNITINS.
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Neste momento, será aplicado o Plano de Estágio
que foi elaborado na disciplina Estágio Supervisionado I.
Caberá ao estudante programar as atividades de estágio
para que efetivamente aconteçam dentro do tempo e
prazo planejados. Para tanto, e quando necessário, revisar
a distribuição das atividades com as respectivas cargas
horárias para cada um dos componentes do grupo, ficando
claramente especificado o dia e a hora em que cada um
desenvolverá suas atividades. Caso não haja cumprimento
dos prazos estipulados nessas orientações, o estudante
será reprovado na disciplina Estágio Supervisionado II.
A disciplina Estágio Supervisionado II é reservada
para o estudante desenvolver as seguintes atividades:
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11. Estrutura e critérios de avaliação do
Relatório de Estágio II
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A estrutura do Relatório de Estágio apresenta-se da
seguinte forma:
Descrição do Conteúdo

Caracteres

Pontuação

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

até 1.000

ATÉ 1,0

até 2.500

ATÉ 2,0

até 7.500

Até 4,0

APRESENTAR A INSTITUIÇÃO:
NOME da Instituição onde o estágio foi
realizado
PERÍODO: Datas de Início e Término do
Estágio
TOTAL DIAS: Total de dias efetivamente
realizados
TOTAL DE HORAS: Somatório das horas
de estágio
COLABORADOR EXTERNO: Nome e
registro do profissional que acompanhou
o estágio
LOCAL E DATA: Cidade, dia, mês e ano.
INTRODUÇÃO
Construir a parte que abre o relatório
propriamente dito. Deverão constar as
seguintes informações:
a) importância que o estágio teve para a
formação profissional;
b) delimitação do estágio, ou seja, dizer
onde, quando e em que condições o
estágio foi realizado;
c) identificação da temática, problema,
atividades
desenvolvidas
e
metodologia utilizada para desenvolver
o estágio.
DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE
(título escolhido pelo grupo para a
fundamentação, com os subtítulos
necessários)
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Descrever as atividades desenvolvidas
no Estágio, em forma de texto. Este texto
poderá, visando a melhor organização,
ser subdividido em subseções. O
grupo poderá colocar o título que
melhor identifique o conteúdo. No
desenvolvimento o grupo descreverá
a totalidade das atividades realizadas
durante o estágio. Estas atividades de
estágio deverão ser fundamentadas com
os referenciais teóricos pesquisados. Os
referenciais teóricos usados deverão
ser citados como fonte (autor, data) de
acordo com NBR 10.520/2002,

CONSIDERAÇÕES FINAIS

até 2.000

ATÉ 2,0

até 1.500

ATÉ 1,0

• Descrever sobre a importância do estágio
na sua formação
• Escrever sobre as dificuldades na realização
do estágio
• Apresentar
as
sugestões
e/ou
recomendações à instituição a partir do
trabalho realizado, ou seja, do seu estágio.
• Informar se o seu problema foi respondido.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Listar, em ordem alfabética, o conjunto
de dados composto da autoria, título,
editora, local e ano de publicação sobre
cada documento consultado, de tal
forma que seja possível particularizá-lo.
O grupo deverá informar a totalidade
das fontes de informação utilizadas, ou
seja, livros, revistas, fitas de vídeo, sítios,
artigos disponíveis na internet, CD-ROMs,
Constituições (Federal, Estadual e do
Município), Leis, Apostilas, apontamentos
de aula, pessoas-fonte, entre outros. de
acordo com a NBR 6023/2002.
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Uma segunda parte do desenvolvimento
apresentará a análise dos pontos fortes
e fracos identificados no diagnóstico
realizado na entidade e as ações e
estratégias desenvolvidas, pelo grupo,
durante o estágio. Também nesse caso, o
grupo deverá fazer uso das informações
que constam no plano de estágio. Tomará
como referência a seção de atividades
desenvolvidas pelo grupo e fará a
descrição de como essas atividades se
relacionam ao referencial teórico.

ANEXOS
Este item é obrigatório. Cada
estudante deverá reunir e anexar ao
relatório, que será entregue e arquivado
no Pólo de Apoio Presencial, todas as
fichas e documentos que já devem ter
sido providenciados no decorrer do
Estágio.
Estes
documentos
devem
estar
devidamente preenchidos e assinados.
Importante: são estes documentos
que tornam válido o estágio. Então
não deixe de anexá-los.
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12. Cuidados com a escrita (aplicável para
os Estágios I e II e Trabalho de Conclusão
de Curso – TCC)

a) Impessoalidade - evite referências como nosso
trabalho, nosso estudo, nossa pesquisa, utilize
colocações como o presente trabalho, a presente
pesquisa. Não utilize pronomes pessoais como nós,
não os utilize no texto, nem quando se tratar da
apresentação de resultados obtidos como: somos da
opinião que, julgamos que, chegamos a conclusão que,
deduzimos que etc.
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b) Objetividade – evite comentários prolixos, seja direto
e claro na questão da escrita.
c) Imparcialidade – não se deixe levar por vieses e/ou
idéias preconcebidas.
d) Precisão
e
Clareza
–
definições
exatas,
preferencialmente apoiadas em referências ou dados
comprovados. A informação deve ser compreendida
pelo leitor, não devendo conter ambigüidades.
e) Modéstia e cortesia – resultados de estudos ou
pesquisas anteriores, quando houver, não devem
ser apontados de forma a insultar ou desfazer dos
resultados alcançados. A cortesia é importante ao se
referenciar a discordância dos resultados de pesquisas
anteriores.
f) Simplicidade – deve estar presente em qualquer
explicação ou afirmação redigida textualmente de
modo a ser facilmente assimilada pelo leitor.
g) Coerência – refere-se ao uso de nomes, de números, à
grafia de palavras, no emprego de termos. Além disso, o
autor deve estar atento para não afirmar o que negou e
vice-versa.
h) Ordem lógica – a apresentação das idéias deve ser
organizada e dentro de uma seqüência lógica.
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i) Direitos autorais – A Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998, garante ao autor os direitos morais e
patrimoniais sobre a obra que criou. Traz em seu bojo
o que é permitido e proibido a título de reprodução e

quais as sanções civis a serem aplicadas aos infratores.
Outra legislação que protege o autor do texto é a Lei
n° 10.695/2003 que altera e acresce parágrafo ao art.
184 e dá nova redação ao art. 186 do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
(...)
Art. 184 - Violar direitos de autor e os que lhe são
conexos:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou
multa.

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de
lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda,
aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito,
original ou cópia de obra intelectual ou fonograma
reproduzido com violação do direito de autor, do direito de
artista intérprete ou executante ou do direito do produtor
de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra
intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos
titulares dos direitos ou de quem os represente.
§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público,
mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer
outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção
da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar
previamente determinados por quem formula a demanda,
com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização
expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete
ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os
represente:
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§ 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial,
com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio
ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução
ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do
artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o
caso, ou de quem os represente:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 4o O disposto nos §§ 1o, 2o e 3o não se aplica quando se
tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os
que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na
Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia
de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar,
para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto
ou indireto.” (NR)
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Não serão aceitos indícios de violação de
direitos autorais. Textos com esta prática ou vício serão
automaticamente desconsiderados e reprovados.
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13. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
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O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – é uma
disciplina obrigatória no Curso de Administração da
UNITINS. É o momento em que se intensifica a prática de
produção científica e acadêmica por meio da construção
de um artigo, baseado em teorias e práticas vivenciadas
durante o curso e conforme as áreas e sub-áreas nas quais
realizou-se o Estágio.
Obs 1: Conforme disposição do projeto pedagógico do
curso, NÃO se ofertará dependência da disciplina TCC.
Obs 2: O grupo deve ser formado pelos mesmos estudantes
que trabalharam juntos durante a realização do estágio
OBRIGATÓRIO. Só será aceita a formação de novos grupos
em casos excepcionais.

14. ESTRUTURA DO ARTIGO CIENTÍFICO
O artigo é a apresentação sintética, em forma
de relatório escrito, dos resultados de investigações ou
estudos realizados a respeito de uma questão. O objetivo
fundamental de um artigo é ser um meio rápido e
sucinto de divulgar e tornar conhecidos, por meio de sua
publicação em periódicos especializados, os resultados
alcançados e as principais dificuldades encontradas no
processo de investigação ou na análise de uma questão.
Fazem parte da constituição do artigo o Resumo, a
Introdução, o Desenvolvimento, as Considerações Finais
e as Referências.
Resumo: tem a finalidade de descrever, seqüencialmente,
os sucessivos componentes para a construção do
texto científico. Esta seção possui uma quantidade
predeterminada de palavras, nela são expostos o objetivo
do artigo, a metodologia, o local e população alvo, se for
o caso, os intrumentos de coleta de dados e os resultados
alcançados. Além disso, é preciso apresentar três palavraschave que caracterizam o tema e servem para indexar o
artigo. (Até 800 caracteres)

Desenvolvimento: nesta parte do artigo, o autor deve
expor e discutir as teorias que foram utilizadas para
entender e esclarecer o problema, apresentando-as e
relacionando-as com a dúvida investigada; apresentar
as demonstrações dos argumentos teóricos e/ou dos
resultados que as sustentam com base dos dados
coletados. O desenvolvimento ou corpo do artigo pode
ser dividido em itens, se essa divisão for necessária ao
desenvolvimento da pesquisa e à compreensão de suas
etapas. É importante expor os argumentos de forma
explicativa ou demonstrativa, por meio de proposições
desenvolvidas na pesquisa. Fazendo assim o autor
demonstra ter conhecimento da literatura básica e do
assunto tratado. É necessário analisar as informações
publicadas sobre o tema até o momento da redação
final do trabalho, demonstrando teoricamente o objeto
de seu estudo e a necessidade ou oportunidade da
pesquisa que realizou. Quando o artigo inclui a pesquisa
descritiva, apresentam-se os resultados desenvolvidos na
coleta dos dados por meio das entrevistas, observações,
questionários, entre outras técnicas. Para realizar as
citações de acordo com os padrões normativos, deve-se
consultar a NBR 10.520/2002. (até 14.000 caracteres)
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Introdução: tem o objetivo de situar o leitor no contexto
do tema pesquisado. Para isso, oferece uma visão global do
estudo realizado, esclarece as delimitações estabelecidas
na abordagem do assunto, apresenta os objetivos e as
justificativas que levaram o autor a tal investigação para,
em seguida, apontar as questões de pesquisa para as
quais buscará as respostas. Deve-se, ainda, destacar a
metodologia utilizada no trabalho. Em suma: a introdução
apresenta e delimita a dúvida investigada (problema de
estudo – o quê?), os objetivos (para que serviu o estudo?)
e a metodologia utilizada no estudo (como?). (Até 3.000
caracteres)

Apresentação e tratamento de dados: parte
em que o autor apresenta os dados referenciados no
artigo bem como sua forma de tratamento.
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Considerações Finais: parte em que o autor indica se o
problema e os objetivos de pesquisa foram atendidos, bem
como apresenta as conclusões e as descobertas do texto,
evidenciando com clareza e objetividade as deduções
extraídas dos resultados obtidos ou apontadas ao longo da
discussão do assunto. Neste momento são relacionadas
as diversas idéias desenvolvidas ao longo do trabalho,
num processo de síntese dos principais resultados, com
os comentários do autor e as contribuições trazidas
pela pesquisa. Cabe, ainda, lembrar que a conclusão é
um fechamento do trabalho estudado, respondendo
às hipóteses enunciadas e aos objetivos do estudo,
apresentados na introdução. No final, apresentam-se
as limitações do trabalho e as sugetões para próximas
pesquisas na área. Nessa seção não se permite a
inclusão de dados que já não tenham sido apresentados
anteriormente. (Até 3.000 caracteres)
Referências: conjunto de fontes que permitem a
identificação, no todo ou em parte, de documentos
impressos ou registrados em diferentes tipos de materiais.
As publicações devem ter sido mencionadas no texto do
trabalho. Trata-se de uma listagem dos livros, artigos e
outros elementos de autores efetivamente utilizados
e referenciados ao longo do artigo. Para realizar a
apresentação do referencial bibliográfico de acordo com os
padrões normativos, deve-se consultar a NBR 6023/2002.
(Até 2.500 caracteres)

15. Formatação do Artigo Científico
O artigo deverá ser impresso utilizando-se papel
de boa qualidade, formato A4 (210 x 297 mm).
Utiliza-se fonte Arial 12, na cor preta, para o texto
e 10 para as citações acima de 3 (três linhas), – essas
citações devem estar recuadas 4 (quatro) centímetros da
margem esquerda da página, com espaçamento simples
– notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações
e tabelas.
As margens são formadas pela distribuição do
próprio texto, no modo justificado, dentro dos limites
padronizados, de modo que a margem direita fique reta
no sentido vertical, com as seguintes medidas: Superior:
3,0 cm; Esquerda: 3,0 cm; Direita: 2,0 cm; Inferior: 2,0
cm.
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O espaçamento entre as linhas é de 1,5 cm. As
notas de rodapé, o resumo, as referências, as legendas
de ilustrações e tabelas, as citações textuais de mais de
três linhas devem ser digitadas em espaço simples de
entrelinhas.
Para a numeração das seções devem-se utilizar
algarismos arábicos. O indicativo de uma seção secundária
é constituído pelo indicativo da seção primária a que
pertence, seguido do número que lhe foi atribuído na
seqüência do assunto, com um ponto de separação: 1.1;
1.2; etc. Aos Títulos das seções primárias, recomendase que sejam grafados em caixa alta, em negrito e
com fonte Arial 12, precedido do indicativo numérico
correspondente; nas seções secundárias, os títulos sejam
grafados em caixa alta e com fonte Arial 12, precedido do
indicativo numérico correspondente; nas seções terciárias
e quaternárias, utilizar somente a inicial maiúscula do
título, com fonte Arial 12, precedido do indicativo numérico
correspondente.
Os termos em outros idiomas devem constar
em itálico, sem aspas. Exemplos: a priori, on-line, savoirfaire, know-how, apud, et al, idem, ibidem, op. cit. Para
dar destaque a termos ou expressões, deve ser utilizado o
itálico. Evitar o uso excessivo de aspas, pois elas “poluem”
visualmente o texto.
As ilustrações compreendem quadros, gráficos,
tabelas, desenhos, mapas e fotografias, lâminas, plantas,
retratos, organogramas, fluxogramas, esquemas ou
outros elementos autônomos e demonstrativos de síntese
necessários à complementação e melhor visualização do
texto. Devem aparecer, sempre que possível, na própria
folha onde está inserido o texto, porém, caso não seja
possível, apresentar a ilustração em anexo.
Quanto às tabelas, elas constituem uma
forma adequada para apresentar dados numéricos,
principalmente
quando
compreendem
valores
comparativos. Conseqüentemente, devem ser preparadas
de maneira que o leitor possa entendê-las sem que seja
necessária a recorrência ao texto, da mesma forma que o
texto deve prescindir das tabelas para sua compreensão.
Todas as ilustrações devem seguir uma numeração
sequencial específica para cada tipo de ilustração bem
como serem identificadas imediatamente abaixo das
mesmas com o nome da ilustração e a fonte que lhe deu
origem.
Obs: Veja cuidados com a escrita já estabelecidos
neste manual, no item 12
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16. Critérios de avaliação do TCC
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A seguir, são apresentadas as rubricas consideradas
para avaliação final do TCC. Chamamos a atenção que a
avaliação textual ocorrerá ao longo do desenvolvimento
das Seções que constituem o artigo, ou seja, no Resumo,
na Introdução, no Desenvolvimento e nas Considerações
Finais e deve estar ileso de erros ortográficos, pontuação
e concordância gramatical. Atender as orientações de
citações e referências, conforme normas do curso que
estão postadas na ferramenta de Estágio/TCC. Estar
adequado aos procedimentos metodológicos conforme
orientações postadas no portal. Utilizar corretamente a
terminologia técnica e conceitual que o tema investigado
exige. Apresentar informações em quantidade e qualidade
suficientes para a fundamentação teórica sendo que esta
deve estar compatível com o tema, com o problema de
pesquisa e os objetivos propostos. Por fim a bibliografia
citada deve ser explorada com qualidade e suficiência.

Rubrica para avaliação de produção
escrita do TCC
RESUMO E PALAVRAS-CHAVE

800

Pontuação
até 1,0

3.000

Até 2,0

14.000

Até 4,0

3.000

Até 2,0

Caracteres

O texto apresenta o objetivo do artigo?
Apresenta a metodologia utilizada para o
levantamento de dados? Quando trabalho
de campo, indicou o local onde se
realizou a pesquisa bem como delimitou a
população atingida? O trabalho apresenta
os resultados obtidos? São apresentadas
três palavras-chave que caracterizam o
tema e servem para indexar o artigo?
INTRODUÇÃO

DESENVOLVIMENTO
O texto apresenta o referencial teórico
relativo à área de pesquisa, fundamentado
segundo os critérios científicos com base
nas normas de citação (NBR 10.520/2002)?
Apresenta os objetivos geral e específicos?
Apresenta uma seqüência lógica de idéias
e pensamentos deixando explícito o tema
de pesquisa?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O texto salienta a conclusão, indicando
se atendeu ao problema levantado e se
conseguiu atingir os objetivos propostos?
Salienta as limitações do trabalho e as
sugestões para outros estudos na área
temática?
REFERÊNCIAS

2.500

até 1,0
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O texto apresenta sinteticamente os
dados sobre a temática, o problema e
pergunta de pesquisa, os objetivos, o
suporte teórico e metodologia utilizada?

A lista apresenta a totalidade das fontes
de informação que foram utilizadas no
trabalho, ou seja, livros, revistas, fitas
de vídeo, sites, artigos disponíveis na
internet, CD-ROM, Constituições (Federal,
Estadual e do Município), Leis, etc.
de acordo com as exigências da NBR
6023/2002?
Nota final atribuída ao TCC...............
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Agora que você já fez a leitura de todo o Manual
de Orientações para o Estágio Supervisionado e para o
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), você tem uma
compreensão geral de todas as etapas a serem percorridas
durante cada período do curso.
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Fique atento para a organização dos horários de
estudos, já que a disciplina e a autonomia do grupo serão
fundamentais para o sucesso das atividades práticas.
		
Lembre-se de que você não está sozinho! A nossa
equipe está a sua disposição, no sítio www.unitins.br,
por meio do qual você tem acesso à interatividade, após
efetuar login.
Sucesso nos trabalhos!
Equipe de Estágio e TCC

ANEXOS

(ANEXO I)
Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS
Pró-Reitoria de Graduação
Diretoria de Educação a Distância e Tecnologia
Educacional
Curso de Administração – EaD

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ESTUDANTE
____________, _____/______/_______.

ADMINISTRAÇÃO – EaD

Senhor (a) Diretor (a):
O Curso de Administração – EaD da
Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS tem
o prazer de apresentar a Vossa Senhoria o Estudante
______________________________, que tem interesse em
cumprir suas atividades de Estágio OBRIGATÓRIO, junto
a essa entidade. O estudante/estagiário compromete-se a
cumprir as normas constantes dessa Instituição durante o
período de efetivação das atividades.

Sem mais, colocamo-nos à disposição de V. Sª. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

____________________________________________

Coordenador de Pólo de Apoio Presencial/UNITINS

Qd. 108 SUL Alameda 11 lote 03 – CEP 77.020-122
Palmas – TO
Fone: (63) 3218-2263
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(ANEXO II)
Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS
Pró-Reitoria de Graduação
Diretoria de Educação a Distância e Tecnologia
Educacional
Curso de Administração – EaD

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO ESTUDANTE

Autorizamos o estudante/estagiário __________________
_________________, matriculado na disciplina ESTÁGIO
SUPERVISIONADO, a realizar suas atividades de Estágio
Obrigatório do Curso de Administração da EaD/UNITINS.
Entidade

_______________________________________
Assinatura ______________________________________
ENDEREÇO
BAIRRO
CIDADE
E-MAIL/URL

CEP
TELEFONE

ADMINISTRAÇÃO – EaD

_________, ______ de________________de _________
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(ANEXO III)

ADMINISTRAÇÃO – EaD

FICHA DE FREQÜÊNCIA NA ENTIDADE
Nome do estudante: ____________________________________
Login: ______ Telesala: ___Cidade: ____________ Estado: __
Período: ____________ Ano/semestre: ____________________
Entidade: _______________________________________________
Endereço da Entidade:__________________________________
Telefone:_________ Cidade: _________________ Estado: ____
Colaborador externo responsável na Entidade:___________
Data

Nº. Horas/
estágio

Atividade executadas

Assinatura

Somatório das horas de estágio realizadas
segundo essas anotações
_________________________________________
Colaborador Externo
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Carimbo do CNPJ da Entidade:

ANEXO (IV)

Nome do estudante: ____________________________________
Login: _______Telesala: _____ Cidade: _________ Estado: ___
Período: _____
Ano/semestre: ___________
Entidade:________________________________________________
Endereço da Entidade___________________________________
Telefone:__________ Cidade: ______________ Estado: ______
Colaborador Externo responsável na Entidade: __________
Aspectos a serem observados MB
e avaliados pelo Colaborador
Externo

B

R

I

Assiduidade:
comparecimento
nos dias estipulados.
Responsabilidade: envolvimento
com os procedimentos realizados
na entidade.
Ética: demonstração de cuidado e
zelo nas relações interpessoais.
Ética: apresentação de uma
postura adequada ao ambiente
de trabalho.

ADMINISTRAÇÃO – EaD

FICHA DE AVALIAÇÃO NA ENTIDADE

Competência: demonstração de
interesse pelo conhecimento da
prática profissional.
MB: muito bom B: bom R: regular I: insuficiente

Comentários:___________________________
___________, ____ de _____________ de 2008.
____________________________________
Colaborador Externo
Carimbo do CNPJ da Entidade:
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