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ORIENTAÇÕES PARA A PRÁTICA DE
ESTÁGIO SUPERVISIONADO

1. Introdução e concepção
Estágio Supervisionado constitui-se em um período especial que o aluno buscará vivenciar a prática por
meio da observação, mapeamento e identificação de rotinas, expedientes e procedimentos no universo contábil
nas empresas públicas e/ou privadas. É o momento em
que o discente irá exteriorizar um trabalho de campo,
correlacionado com a teoria estudada, contribuindo com
uma metodologia aplicada ao departamento da entidade cedente do estágio a fim de propor melhorias organizacionais.
No Curso de Ciências Contábeis da UNITINS, o estágio ocorre em dois períodos distintos, mas interligados
entre si, como segue:
 Estágio Supervisionado I (6° Período) é o momento
em que o acadêmico irá: formar e cadastrar o grupo
no portal de estágio; escolher o campo de estágio;
identificar e conhecer a área de atividades do estágio;
preencher os formulários necessários para a formalização do estágio; desenvolver e entregar via portal,
o Plano de Estágio, conforme o cronograma e orientações estabelecidas pela Coordenação de Curso da
UNITINS.

 Estágio Supervisionado II (7° Período) é o momento em que o acadêmico irá desenvolver as seguintes
atividades: ir a campo para desenvolver suas atividades de estágio já definidas na disciplina Estágio Supervisionado I por meio do Plano de Estágio; escrever
e entregar o Relatório de Estágio, conforme o cronograma e orientações estabelecidas pela Coordenação
de Curso da UNITINS.

2. Bases legais
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As leis que amparam os Estágios Curriculares são:
Lei Federal n.º 6.494, de 07/12/1977; Decreto n.º 87.497,

3. Objetivos do estágio
Geral: Contribuir para a formação acadêmica e profissional visando o contínuo aperfeiçoamento da prática
contábil relacionada com a teoria, por meio da observação, mapeamento e identificação de rotinas, expedientes e procedimentos no universo nas empresas públicas
e/ou privadas, aplicando uma metodologia a fim de propor melhorias organizacionais.
Específicos:
a) complementar o processo de ensino-aprendizagem,
pela prática vivenciada na realidade de atividades
contábeis estabelecendo uma relação de aproximação entre a Universidade e os locais de estágio, para
fortalecer a interação entre teoria e prática;
b) propiciar ao acadêmico, oportunidades de desenvolver potencialidades e habilidades de conhecimentos e
espírito empreendedor e integrador, para atuar como
gestor nos mais diversos tipos de entidades, no vasto
campo de atuação do profissional da Contabilidade;
c) propiciar ao acadêmico o exercício da cidadania e a
oportunidade de concretizar trabalhos na área contábil relacionada com as causas coletivas e sociais,
diagnosticando e propondo melhoria no ambiente
empresarial através de estudos na área contábil.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO

de 18/08/1982; Diretrizes Curriculares para o Curso de
Graduação em Ciências Contábeis (MEC – Ministério da
Educação – SESU/DPES – Comissão de especialistas de
Ensino de Ciências Contábeis – CEE/Contábeis / Edital
n.º 04/97 de 12/04/1999; e parecer n.º CES/CNE 0149
do CNE - Conselho Nacional de Educação aprovado em
03/04/2002. Além das leis que amparam os Estágios
Curriculares, no Curso de Ciências Contábeis da UNITINS, modalidade EaD, a disciplina Estágio Curricular é
de caráter obrigatório.
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4. Organização e Funcionamento
Professor: é o docente que medeia e provê os
conteúdos curriculares em consonância com as demandas do projeto político de curso e acompanha o grupo
de estágio através de orientação na versão escrita do
plano e do relatório de estágio no Ambiente Virtual de
Aprendizagem.
Aluno: é o estagiário matriculado nas disciplinas
de Estágio Supervisionado I e II do curso de Ciências
Contábeis da UNITINS, modalidade EaD, com freqüência
regular e desenvolvendo atividades identificadas com a
sua área de formação geral e específica, tendo cumprido todos os pré-requisitos necessários.

Coordenador de Pólo Presencial: é o agente de supervisão junto às telessalas. Atua, numa relação de parceria e companheirismo, como articulador e
elemento de apoio e acompanhamento das propostas
pedagógicas da Instituição. Orienta e avalia a execução
do estágio supervisionado, prevenindo falhas, redirecionando rumos, quando necessário. Ele também acompanha as equipes de tutores presenciais de sala na organização do trabalho e envolvimento da comunidade de
alunos.
Tutor Presencial: é o profissional responsável
pelo acompanhamento dos alunos nas telessalas e nas
atividades de estágio do Curso de Ciências Contábeis.

5. Atribuições e Responsabilidades
Do Professor
a) programar as 60 horas de teleaula com orientações
6

direcionadas para a prática de estágio;

b) atender às dúvidas do grupo estagiário na interatividade do portal acadêmico;

meio do portal acadêmico;
d) orientar os grupos na versão escrita do plano/relatório de estágio, por meio do portal acadêmico;
e) atribuir nota final, conforme os critérios de avaliação
pré-definidos, anexos a estas orientações.

Do estagiário
a) assistir as teleaulas conforme calendário acadêmico;
b) cumprir com as atividades das disciplinas Estágio Suc)

d)

e)
f)

g)
h)
i)

pervisionado I e II, de Ciências Contábeis;
definir, juntamente com os demais componentes do
grupo, a área em que deseja desenvolver o estágio e
escolher o local para a sua realização, no 6º semestre
na disciplina de Estágio Supervisionado I, de Ciências
Contábeis;
apresentar a documentação necessária e indispensável à formalização e consecução do Estágio Supervisionado, sob a orientação do Tutor Presencial ou do
Coordenador de Pólo Presencial;
observar freqüência, horários e prazos estabelecidos
no decorrer de suas atividades de estágio;
atentar e observar o conteúdo e a forma do Plano
de Estágio e do Relatório de Estágio conforme estabelecido em item específico, na etapa em que se
encontra, ou seja, Estágio Supervisionado I ou II, de
Ciências Contábeis, os quais devem, necessariamente, respeitar as orientações metodológicas constante
no manual de citações e de referências disponíveis no
portal de estágio (www.unitins.br/cienciascontabeis);
atingir plenamente os objetivos e metas definidos
para o Plano de Estágio e Relatório de Estágio;
envidar esforços e desenvolver atividades para que o
trabalho em grupo obtenha êxito;
cumprir o cronograma de atividades do Estágio Supervisionado dentro dos prazos estipulados, sob pena
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c) ler e corrigir o plano e o relatório de estágio, por
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de ser reprovado, considerando-se, assim, invalidadas
todas as atividades ou ações já executadas.
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Do Coordenador de Pólo Presencial:
a) viabilizar e oferecer todas as condições possíveis à
melhor realização do estágio;

b) acompanhar as atividades do estagiário na entidade
concedente;

c) auxiliar o estagiário, colaborando para dirimir suas dúvidas, diminuir a insegurança e as ansiedades quanto
ao estágio;
d) comunicar a UNITINS, quanto às anormalidades de
desempenho e freqüência do estagiário;
e) vistar os planos e os relatórios de estágio desenvolvidos e entregues pelo estagiário;
f) receber e arquivar, em pastas individuais, todos os
planos e relatórios de estágios após correção e atribuição de notas pelos professores orientadores da
UNITINS.

Do Tutor Presencial:
a) viabilizar e oferecer todas as condições possíveis à
melhor realização do estágio;

b) acompanhar as atividades do estagiário na entidade;
c) auxiliar o estagiário, colaborando para dirimir suas dúd)
e)
f)

g)
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vidas, diminuir a insegurança e as ansiedades quanto
ao estágio;
comunicar a UNITINS, quanto às anormalidades de
desempenho e freqüência do estagiário;
vistar os planos e os relatórios de estágio desenvolvidos pelo estagiário que serão entregues;
receber de cada acadêmico, de cada acadêmico, todos os planos e relatórios de estágios que estejam
corrigidos e atribuídos notas pelo professor orientador, inclusive com os anexos obrigatórios;
enviar para o Pólo Presencial, todos os planos e relatórios de estágios recebidos do aluno estagiário.

A carga horária total de estágio supervisionado, conforme o projeto pedagógico do curso é de 300 (trezentas)
horas: 150 (cento e cinqüenta) horas na disciplina Estágio Supervisionado I, no 6º período; e, 150 (cento e cinqüenta) horas na disciplina Estágio Supervisionado II,
no 7º período. As horas de estágio supervisionado, em
cada um dos períodos são subdivididas em: 60 horas de
teleaula; 60 horas de levantamento de dados para compor o plano (estágio I) e relatório de estágio (estágio II)
e 30 horas de digitação/refacção no portal.

7. Campo de estágio
Empresa Pública: é a empresa criada pelo Estado com
capitais próprios ou fornecida por outras empresas públicas para a exploração de atividades de natureza econômica ou social, como por exemplo: Prefeituras, Fundações, Associações, etc.
Empresa Privada: é a empresa criada pela iniciativa privada com capital próprio ou fornecido por outras
empresas privadas, para a exploração de atividades
de natureza econômica e social e tem a finalidade de
lucro, como as empresas comerciais, industriais ou de
prestação de serviços constituída na forma de Limitada
ou Sociedade Anônima. Como exemplos têm: escritório
ou empresa de prestação de serviços de contabilidade;
padarias; supermercados; restaurantes etc. O estagiário que já trabalha na área de contabilidade ou possui
escritório ou empresa contábil poderá estagiar no local
de trabalho desde que haja a supervisão por um encarregado ou responsável.
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6. Carga horária
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8. Áreas de atividades de estágio
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São áreas para desenvolver as atividades de
estágio:
•

•

•

•

Estrutural contábil: contabilidade, elaboração e análise das demonstrações contábeis, métodos e sistemas
de custeio, tecnologia da informação em sociedades
industriais, comerciais, de serviços, em entidades governamentais e não governamentais.
Controladoria e gestão econômica: controle e gestão de custos, técnicas de medição de desempenho,
contabilidade gerencial, controladoria organizacional
e governamental, planejamento contábil financeiro e
tributário em sociedades industriais, comerciais, de
serviços, em entidades governamentais e não governamentais.
Sistemas contábeis e controles internos: sistemas
contábeis, auditoria contábil e de gestão, interna e
externa, em sociedades industriais, comerciais, de
serviços, em entidades governamentais e não governamentais.
Normas e legislação: relações de trabalho, legislação
comercial, societária e tributária, Normas de contabilidade e de auditoria, em sociedades industriais, comerciais, de serviços, em entidades governamentais
e não governamentais.

9. Competências e Habilidades do Acadêmico
a) Prospectar e sugerir modelos e/ou sistemas de ges-
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tão por meio de operações, processos de mensuração contábil e de modelos de gestão econômica, visando à retroalimentação e a adaptação contínua da
empresa ao meio;
b) Atuar de forma integrada em prol de objetivos comuns, compreendendo e interpretando a realidade
do exercício profissional com ética, solidariedade e
cidadania;
c) Fomentar o exercício da responsabilidade profissio-

10. Cadastro do Grupo e Formulários
Os acadêmicos devem formar grupos de 3 (três)
a 5 (cinco) componentes e cadastrarem-se no portal
acadêmico do estágio www.unitins.br, seguindo as informações lá contidas. Esses grupos deverão ser formados a partir da vontade própria de seus componentes,
podendo ser utilizado os grupos da disciplina de laboratório contábil I. O cadastramento dos grupos no portal é
feito pelo aluno moderador que deverá inscrever todos
os componentes do grupo por meio de login e senha individual. A senha de acesso ao plano de estágio deverá
ser alterada pelo acadêmico a partir do cadastro.
Cada acadêmico deverá se cadastrar somente
em um grupo de estágio. O grupo formado, trabalhará
nas atividades de Estágio I e Estágio II, dando seqüência
ao trabalho iniciado no plano de estágio.
Antes do início das atividades de estágio propriamente ditas, é necessário que você acadêmico 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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ESTÁGIO SUPERVISIONADO

nal segundo a especificação de áreas de interesse
onde poderá atuar, permitindo o aprimoramento e/
ou experimentação da gestão contábil e a geração
de informações para a tomada de decisão.

• Carta de Apresentação do Acadêmico – disponível nos anexos finais dessas orientações. Deverá
ser preenchida individualmente por cada estagiário,
assinada e datada pelo representante legal do Centro
Associado e/ou Pólo Presencial, impressa em 2 (duas)
vias: uma será entregue na empresa cedente do estágio; e a outra via será anexada na versão impressa
do Relatório de Estágio (ANEXO I).

11
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• Termo de Autorização do Acadêmico – dispo-

nível nos anexos finais dessas orientações. Deverá ser
preenchido individualmente pelo estagiário, assinado
e datado pelo representante legal da empresa cedente em 2 (duas) vias: uma via será entregue à empresa
cedente e a outra via será anexada na versão impressa do Relatório de Estágio (ANEXO II).

• Ficha de Freqüência na Entidade – disponível nos anexos finas dessas orientações. Deverá ser
preenchida individualmente pelo acadêmico, assinada e datada pelo representante legal da empresa cedente(Colaborador Externo), em 2 (duas) vias:
uma via será entregue à empresa cedente e a outra
via será anexada na versão impressa do Relatório de
Estágio (ANEXO III). A freqüência na entidade, para
desenvolver as atividades de estágio para o grupo é
de 60 horas, sendo que essas devem ser subdivididas
pelo número de componentes.

• Ficha de Avaliação na Entidade - disponível

nos anexos finais dessas orientações. Deverá ser preenchida individualmente, assinada e datada pelo representante legal da empresa cedente (Colaborador
Externo), em 2 (duas) vias: uma via será entregue à
empresa cedente e a outra via será anexada na versão impressa do Relatório de Estágio (ANEXO IV)

• Termo de Compromisso do Estágio– disponí-

vel no portal da UNITINS (www.unitins.br – UNITINS
de A a Z) deverá ser preenchido individualmente pelo
estagiário, assinada e datado pelas partes: Pólo Presencial que representará a UNITINS, representante legal da empresa cedente; estagiário e testemunhas.
Uma via deverá ser anexada na versão impressa do
Relatório de Estágio.

• Termo de Convênio – disponível no portal da UNI12

TINS (www.unitins.br – UNITINS de A a Z) deverá ser
preenchido pelo Coordenador do Pólo Presencial, o
qual fará abertura do campo de estágio.

11. Avaliação
• Avaliação A1 - será feita pelo acadêmico em data
marcada no calendário acadêmico, que será pontuada de 0 (zero) até 10,0 (dez), conforme diretrizes
institucionais de avaliação;

• Avaliação A2 - Plano de estágio (6° Período
– Estágio Supervisionado I) e Relatório de
Estágio (7° Período – Estágio Supervisionado II) devidamente digitados no portal até a data
programada, que será pontuado de 0 (zero) a 10,0
(dez) pelos professores responsáveis pelo estágio -

(Média invariável);
• Avaliação A3 - será feita pelo acadêmico em data

marcada no calendário acadêmico, que será pontuada de 0 (zero) até 10,0 (dez), conforme diretrizes
institucionais de avaliação. A avaliação A3, em hipótese alguma será objeto de substituição do plano
de estágio (Avaliação A2).
MF =

A1 ou A3 + A2
2
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Guarde uma via da carta de apresentação, do termo de autorização, ficha de freqüência e ficha de avaliação, devidamente preenchidos, datados e assinados
para comporem, os anexos do Relatório de Estágio que
será elaborado na disciplina Estágio Supervisionado II.
Esses documentos serão entregues juntamente com a
via impressa do Relatório de Estágio no Pólo Presencial.
O Pólo Presencial deverá arquivar em pastas individuais, todos os Planos e Relatórios de Estágios.

_ 6,0
>

Obs: Caso o grupo de acadêmicos não consiga a média
6,0 (seis), estabelecida para a avaliação A2 (relatório
de estágio), este terá o direito a uma refacção.
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Para melhor entendimento da composição da nota
final do plano e do relatório de estágio, consulte os critérios pré-definidos e quantificados no ANEXO V e VI,
respectivamente. Eles serão utilizados pelos professores
para atribuir a nota final. A nota final do plano e do relatório de estágio (Avaliação A2) somente será atribuída
pelos professores depois do período de refacção a ser
efetuada pelos grupos de estágio. A entrega do plano
e do relatório de estágio no Centro Associado e/ou Pólo
Presencial está vinculada ao atendimento às correções
sugeridas e atribuição de nota final pelo professor.
Conforme legislação e diretrizes Institucionais a
disciplina de estágio supervisionado NÃO oferta dependência.

12. Estrutura do Plano de Estágio
ESTRUTURA

Caracterização
da entidade

Introdução

14

Descrição
São dados que caracterizam a entidade promotora: Descrição legal (Razão ou Nome Social; endereço e CNPJ);
Histórico entidade; Estrutura organizacional (departamentos, chefias, etc); Objetivo e ambiente direto e indireto em que a empresa e/ou organização atua, como
produtos e serviços, missão e valores. Nome, função e/ou
registro profissional do agente externo que irá acompanhar o estágio. 500 caracteres.
Consiste na apresentação do conteúdo descrito no desenvolvimento, permitindo ao leitor uma visão panorâmica do conteúdo descrito no Plano de Estágio Supervisionado. De modo prático, pode-se seguir as seguintes
diretrizes: comece a introdução falando sobre o assunto,
deslocando-se para o tema de seu trabalho; apresente
a justificativa e os objetivos(geral e específicos) que foram traçados para desenvolver o estágio; descreva os
procedimentos metodológicos, ou seja, a caracterização
da pesquisa, as técnicas e instrumentos de coleta de
dados utilizadas mediante justificativa das razões do seu
uso; e finalize descrevendo em quantas partes o texto
(do desenvolvimento) foi dividido, enfocando os principais elementos que compõem a redação destas partes.
2000 caracteres.

Reservado para descrever o diagnóstico da situação atual da área de estágio a partir da vivência levantada na
empresa cedente de estágio. De modo prático, podese seguir as seguintes diretrizes: comece descrevendo
detalhadamente o departamento e a área específica
de estágio;descreva detalhadamente as atividades que
acontecem no dia-a-dia do departamento conforme levantamento efetuado; descreva detalhadamente a situação diagnóstico levantada. 1000 caracteres.

Desenvolvimento

É a apresentação dos elementos teóricos de base da área
do conhecimento contábil investigado, bem como, a definição dos termos e conceitos pertinentes ao referido
campo de estágio. Desse modo, a fundamentação teórica, deve ser dividida em tantas partes quantas forem
necessárias, desde que descreva minuciosamente os elementos teóricos de base ao tema /situação diagnóstico.
Desta forma, os elementos descritos nesta parte têm
como fonte de pesquisa, artigos, livros, revistas técnicas,
jornais, Internet entre outros. Recomenda-se a utilização
de no mínimo três (03) autores expoentes na área (considerados de relevância), isto é, que freqüentemente são
citados em estudos relativos a área investigada. 3000 caracteres. 3000 caracteres.

Programa de
atividades

Reservado para descrever a programação de atividades
do estágio supervisionado I e II. Para tanto:
a) defina datas cronometrando o tempo de acontecimento das atividades;
b) defina atividades para cada data programada.
1000 caracteres.

Instrumento

Reservado para descrever o instrumento de coleta de dados a partir da escolha entre um dos instrumentos de
coleta de dados: questionário; observação; entrevista ou
formulário. 5000 caracteres.

Referências

Reservado para descrever as referências bibliográficas e
não bibliográficas utilizadas na construção do plano de
estágio. 1000 caracteres.

ORIENTAÇÕES PARA A PRÁTICA DE
ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Diagnóstico
da área de
estágio
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13. Estrutura do Relatório de Estágio
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ESTRUTURA

Descrição

Caracterização da entidade

São dados que caracterizam a entidade promotora:
Descrição legal (Razão ou Nome Social; endereço
e CNPJ); Histórico entidade; Estrutura organizacional (departamentos, chefias, etc); Objetivo e ambiente direto e indireto em que a empresa e/ou organização atua, como produtos e serviços, missão
e valores. Nome, função e/ou registro profissional
do agente externo que irá acompanhar o estágio.

Introdução

A introdução consiste na apresentação do conteúdo descrito no desenvolvimento, permitindo ao
leitor uma visão panorâmica do conteúdo descrito
no Relatório de Estágio Supervisionado (idem a estrutura do plano de estágio).

Desenvolvimento

É a apresentação dos elementos teóricos de base
da área do conhecimento contábil investigado, bem
como, a definição dos termos e conceitos pertinentes ao referido campo de estágio. Desse modo, a
fundamentação teórica, deve ser dividida em tantas partes quantas forem necessárias, desde que
descreva minuciosamente os elementos teóricos
de base ao tema /situação diagnóstico. Desta forma, os elementos descritos nesta parte têm como
fonte de pesquisa, artigos, livros, revistas técnicas,
jornais, Internet entre outros. Recomenda-se a utilização de no mínimo três (03) autores expoentes
na área (considerados de relevância), isto é, que
freqüentemente são citados em estudos relativos a
área investigada.

Nesta etapa, fundamenta-se: os instrumentos de
coleta de dados e de medição dos resultados utilizados; os procedimentos de coleta; e o tratamento e análise dos dados levantados, evidenciando
como é na prática o assunto pesquisado no campo
de estágio, no que se refere aos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças da empresa
investigada apontados no diagnóstico. Dessa forma, nesta etapa, o estagiário descreve a realidade
encontrada com objetividade (ou seja, sem interferências, juízo de valor, preconceitos e julgamentos
pessoais).
De maneira simultânea, o estagiário apresentará
seu prognóstico, ou seja, apresenta especificamente as ações e estratégias que proporcionarão
a correção dos pontos fracos e das ameaças, identificados no diagnóstico, descritos, demonstrados e
tratados na análise, através da utilização de instrumentos de coleta de dados.
Desse modo, o estagiário elabora sua justificativa
em decorrência da própria experiência na área do
conhecimento contábil investigado, atenta, contudo, aos fundamentos teórico-práticos discutidos
pelos autores da área enfocada, citados no decorrer do desenvolvimento do Plano de estágio, como
capítulo da Fundamentação teórica do Relatório de
estágio.
Nesse sentido, o estagiário deve descrever de que
modo as ações/estratégias poderão ser implementadas, acompanhadas e avaliadas pela empresa
(campo e objeto de estágio).

ORIENTAÇÕES PARA A PRÁTICA DE
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Análise e
Prognóstico
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Neste momento, o estagiário deve
apresentar sua síntese pessoal, de modo a expressar sua compreensão sobre o assunto que foi objeto desse estágio supervisionado. Pode-se dizer
que é um momento de recapitulação dos passos
procedidos no estágio, onde se atesta a resposta
à situação diagnóstico. Para isso, é conveniente
seguir algumas dicas, tais como: recapitule o(s)
objetivo(s) do trabalho (salientando se foram
ou não atingidos); apresente sugestões para
futuros trabalhos na área e as recomendações
de utilização dos resultados; finalize recomendando novas pesquisas.
De modo prático, este capítulo é a finalização do
relatório, é a fase da síntese, através da qual define-se o ponto de vista do autor do relatório a respeito do tema e campo de estágio e, obviamente, é
o momento de recomendar novas pesquisas.

Referências

Reservado para descrever todas as referências bibliográficas e não bibliográficas utilizadas para a
construção do relatório de estágio.

14. Cuidados com a escrita
Alguns cuidados devem ser observados pelo grupo de estágio ao digitar, no ambiente virtual o seu plano
ou relatório de estágio, como: (a) objetividade - o caráter objetivo do texto evita que comentários, frases ou
opiniões pessoais sejam escritos, bem como evita que
o texto fique longo demais sem que argumentos desnecessários façam parte do texto; (b) modéstia e cortesia - os resultados de estudos ou pesquisas anteriores
não devem ser apontados de forma a insultar ou desfazer dos resultados alcançados. A cortesia é importante
ao se referenciar de diferentes resultados das pesquisas
anteriores; (c) simplicidade - deve estar presente em
qualquer explicação ou afirmação redigida textualmente
de modo a ser facilmente assimilada pelo leitor; (d) coerência - refere-se ao uso de nomes, números, grafia de

Na construção do texto é necessário ainda, atender as instruções de como construir referências e citações bibliográficas. Essas instruções estão disponíveis
para acesso acadêmico no portal do curso (www.unitins.
br/cienciascontabeis).
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.
§ 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:

ORIENTAÇÕES PARA A PRÁTICA DE
ESTÁGIO SUPERVISIONADO

palavras, emprego de termos. Além disso, o autor deve
estar atento para não afirmar o que negou e vice-versa;
e, (e) ordem lógica - apresentação das idéias deve
ser organizada e dentro de uma seqüência lógica.

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.
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§ 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:
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)

Assim, repudiamos quaisquer indícios de direitos
autorais violados, famoso plágio. Textos com esta prática ou vício serão automaticamente desconsiderados

e reprovados.

DATAS

Atividades

Responsável

07/08 até 27/11

Orientações gerais na
teleaula.

Professores Vídeo

01/09 até a solici- Cadastro dos grupos Aluno moderador
tação da primeira no portal.
correção
21/08 a 11/09

Preenchimento
formulários.

dos

Alunos e C.A.

11/09 a 09/10

Digitação do Plano de
Estágio no portal.

Alunos

10/10 a 26/10

Período de correção.

Professores

27/10 a 09/11

Período de refacção.

Alunos

10/11 a 24/11

Digitação das notas no
portal.

Professores

24/11

Fechamento do portal.

25/11 a 30/11

Entrega do plano de Alunos e Tutores Presenestágio no Pólo Pre- ciais
sencial

O calendário do relatório de estágio (estágio supervisionado II), em momento oportuno será divulgado.

ORIENTAÇÕES PARA A PRÁTICA DE
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
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ANEXOS

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO (A) ACADÊMICO (A)

____________, _____/______/_______.
Senhor (a) Diretor (a):

O Curso de Ciências Contábeis – EaD, da Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, tem o prazer
de apresentar a Vossa Senhoria o (a) acadêmico(a) ___
__________________________________________________, que
tem interesse em cumprir suas atividades de Estágio
Supervisionado junto a essa empresa. O (A) aluno (a)
compromete-se a cumprir as normas constantes dessa
Instituição durante o período de efetivação das atividades.

ORIENTAÇÕES PARA A PRÁTICA DE
ESTÁGIO SUPERVISIONADO

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

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

____________________________
Coordenador de pólo
23
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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 Ciências Contábeis – EaD

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO (A) ACADÊMICO (A)

_________, ______ de________________de _________
Autorizamos o (a) acadêmico __________________
_________________, matriculado (a) na disciplina ESTÁGIO SUPERVISIONADO a realizar suas atividades de
Estágio Supervisionado Curricular do Curso de Ciências
Contábeis da EaD/UNITINS.

Entidade
Assinatura
Carimbo da entidade

ENDEREÇO
BAIRRO
CIDADE
E-MAIL/URL
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CEP
TELEFONE

FICHA DE FREQÜÊNCIA NA ENTIDADE
Nome do (a) estagiário (a):
Login: Telessala:
Cidade:
Estado:
Período:
Ano/semestre:
Entidade:
Endereço da Entidade:
Telefone:
Cidade:
Estado:
Colaborador externo responsável na Entidade:
Tutor Presencial:
Data

N° Horas/
Estágio

Atividades executadas

Assinatura

ORIENTAÇÕES PARA A PRÁTICA DE
ESTÁGIO SUPERVISIONADO

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

Somatório das horas de estágio realizadas

Colaborador externo

Carimbo do CNPJ da Entidade.
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(ANEXO IV)
Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS
Pró-Reitoria de Graduação
Diretoria de Educação a Distância e Tecnologia
Educacional
Curso de Ciências Contábeis – EaD

FICHA DE AVALIAÇÃO NA ENTIDADE
Nome do (a) estagiário (a):
Login:
Telessala:
Cidade:
Estado:
Período: 				
Ano/semestre
Entidade:
Endereço da Entidade:
Telefone:
Cidade:
Estado:
Colaborador externo responsável na Entidade:
Tutor Presencial:
Aspectos a observar e avaliar

MB

B

R

Apresenta assiduidade, pontualidade e responsabilidade
Envolve com as atividades de estágio
Demonstra cuidado e zelo nas relações interpessoais
Apresenta postura adequada ao ambiente da entidade
Demonstra conhecimento acadêmico ao assumir as
responsabilidades designadas pelo Colaborador Externo
Demonstra habilidade e domínio para conduzir as
atividades durante o período de estágio
Demonstra capacidade para trabalhar em equipe e
postura ética

MB: muito bom B: bom R: regular I: insuficiente
Comentários:_______________________________________
__________, ____ de _____________ de 2008.

Estagiário(a)
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ANEXO V
Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS
Pró-Reitoria de Graduação
Diretoria de Educação a Distância e Tecnologia
Educacional
Curso de Ciências Contábeis – EaD
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE ESTÁGIO

Rubrica para avaliação de produção escrita do Plano de estágio
Caracterização da entidade
(até 1,0 ponto)

Insatisfatório

Satisfatório

Bom

Muito
bom

0,5

0,7

0,8

1,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Foram descritos a parte legal
(Razão ou Nome Social; endereço e CNPJ); Histórico entidade;
Estrutura organizacional (departamentos, chefias, etc); Objetivo
e ambiente direto e indireto em
que a empresa e/ou organização
atua, como produtos e serviços,
missão e valores. Nome, função
e/ou registro profissional do agente externo que irá acompanhar o
estágio.
Introdução (até 2,0 pontos)
Apresenta o tema, a introdução

falando sobre o assunto, deslocando-se para o tema de seu
trabalho; apresenta justificativa e os objetivos(geral e específicos) que foram traçados
para desenvolver o estágio;
descreve os procedimentos
metodológicos, as técnicas
e instrumentos de coleta de
dados utilizadas mediante
justificativa das razões do seu
uso; e finaliza descrevendo
em quantas partes o texto (do
desenvolvimento) foi dividido,
enfocando os principais elementos que compõem a redação destas partes.

0,5

1,0

1,5

2,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,5

0,7

0,8

1,0

Descreve detalhadamente o
departamento e a área específica de estágio;descreva detalhadamente as atividades
que acontecem no dia-a-dia
do departamento conforme
levantamento efetuado; descreva detalhadamente a situação diagnóstico levantada.
Desenvolvimento (até 2,0 pontos)

Apresenta os elementos teóricos
de base da área do conhecimento
contábil investigado, bem como, a
definição dos termos e conceitos
pertinentes ao referido campo de
estágio. Desse modo, a fundamentação teórica, deve ser dividida em tantas partes quantas forem
necessárias, desde que descreva
minuciosamente os elementos teóricos de base ao tema /situação
diagnóstico
Programa de atividades (até 1,0
ponto)

Foi defina datas cronometrando
o tempo de acontecimento das
atividades; define atividades para
cada data programada.
Instrumento Coleta de dados (até
1,0 ponto)

Apresenta coerência com o tema,
diagnóstico levantado na empresa
e possibilita a sugestões finais.

0,5

0,7

0,8

1,0
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Diagnóstico da área de estágio (até 2,0 pontos)
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Referências (até 1,0 ponto)
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O texto apresenta a totalidade das
fontes de informação que você
utilizou, ou seja, livros, revistas,
fitas de vídeo, sites, artigos disponíveis na internet, CD-ROM,
Constituições (Federal, Estadual
e do Município), Leis , apostilas,
apontamentos de aula, pessoasfonte, entre outros. A digitação
é apresentada na forma de lista
em ordem alfabética digitada em
espaço simples, sem margem e,
entre uma e outra, espaço duplo e
atende as normas de construção.
Nota final atribuída ao Plano de estágio
Comentários do professor avaliador:

0,5

0,7

0,8

1,0

Critérios de avaliação do Relatório de Estágio
Rubrica para avaliação de produção
escrita do Relatório de estágio

Insatisfatório

Satisfatório

Bom

Muito
bom

Caracterização da entidade (até 1,0
ponto)

0,5

0,7

0,8

1,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Foram descritos a parte legal (Razão ou Nome Social; endereço e
CNPJ); Histórico entidade; Estrutura organizacional (departamentos,
chefias, etc); Objetivo e ambiente
direto e indireto em que a empresa
e/ou organização atua, como produtos e serviços, missão e valores.
Nome, função e/ou registro profissional do agente externo que irá
acompanhar o estágio.
Introdução (até 2,0 pontos)
Apresenta o tema, a introdução falando
sobre o assunto, deslocando-se para o
tema de seu trabalho; apresenta justificativa e os objetivos(geral e específicos)
que foram traçados para desenvolver o
estágio; descreve os procedimentos metodológicos, as técnicas e instrumentos
de coleta de dados utilizadas mediante
justificativa das razões do seu uso; e finaliza descrevendo em quantas partes
o texto (do desenvolvimento) foi dividido, enfocando os principais elementos
que compõem a redação destas partes.
Desenvolvimento (até 2,0 pontos)
Apresenta os elementos teóricos de
base da área do conhecimento contábil
investigado, bem como, a definição dos
termos e conceitos pertinentes ao referido campo de estágio. Desse modo,
a fundamentação teórica, deve ser dividida em tantas partes quantas forem
necessárias, desde que descreva minuciosamente os elementos teóricos de
base ao tema /situação diagnóstico.
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ANEXO VI
Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS
Pró-Reitoria de Graduação
Diretoria de Educação a Distância e Tecnologia
Educacional
Curso de Ciências Contábeis – EaD
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Análise e prognóstico (2,0 pontos)

Considerações Finais (até 2,0 pontos)

1,0

1,5

2,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,5

0,7

0,8

1,0

Apresenta sua síntese pessoal, de
modo a expressar sua compreensão sobre o assunto que foi objeto desse estágio supervisionado. Pode-se dizer que
é um momento de recapitulação dos
passos procedidos no estágio, onde se
atesta a resposta à situação diagnóstico. Para isso, é conveniente seguir algumas dicas, tais como: recapitule o(s)
objetivo(s) do trabalho (salientando se
foram ou não atingidos); apresente sugestões para futuros trabalhos na área
e as recomendações de utilização dos
resultados; finalize recomendando novas pesquisas.
Referências (até 1,0 ponto)
O texto apresenta a totalidade das
fontes de informação que você utilizou,
ou seja, livros, revistas, fitas de vídeo,
sites, artigos disponíveis na internet,
CD-ROM, Constituições (Federal, Estadual e do Município), Leis , apostilas,
apontamentos de aula, pessoas-fonte,
entre outros. A digitação é apresentada
na forma de lista em ordem alfabética
digitada em espaço simples, sem margem e, entre uma e outra, espaço duplo
e atende as normas de construção.
Nota final atribuída ao Relatório de
estágio
Comentários do professor avaliador:
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0,5

Descreve a realidade encontrada com
objetividade (ou seja, sem interferências, juízo de valor, preconceitos e
julgamentos pessoais), de maneira simultânea, apresenta seu prognóstico,
ou seja, apresenta especificamente as
ações e estratégias que proporcionarão a correção dos pontos fracos e das
ameaças, identificados no diagnóstico,
descritos, demonstrados e tratados na
análise, através da utilização de instrumentos de coleta de dados.

Agora que vocês já fizeram a leitura de todo o manual
de Estágio, têm uma compreensão geral de todas as
etapas a serem percorridas durante os Estágios I e II.
Fiquem atentos para a organização dos horários de estudos, já que a disciplina e a autonomia do grupo serão
fundamentais para o sucesso de todas as atividades.
Lembrem-se que vocês não estão sozinhos. A nossa
equipe está a sua inteira disposição por meio do Portal
do Curso (www.eadcon.com.br).
Bom Estágio e Sucesso!
Equipe de Estágio
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Organização de conteúdos
Clarete de Itoz
Revisão didático-pedagógica
Maria Rosa Arantes Pavel
Revisão lingüistica textual
Denise Sodré Dorjó
Maurício Clementino Carneiro

Produção visual
Kécia Ferreira
Diagramação e projeto gráfico
Jusciê Delfino
Capa
Renato Miranda
CONTATO
Endereço: 108 Sul Alameda 11 Lote 03
CEP.: 77020-122 Palmas - TO
E-mail: equipepedagogica@unitins.br Site: www.unitins.br
Telefones: (63) 3218-4920; (63) 3218-4906; (63) 3218-2970;
(63) 3218-2902
Fax: (63) 3218-4934 (Atendimento)

