
DAD 499 – Estágio Supervisionado 

 

Etapas para o bom desenvolvimento do estágio 

 

1. Procurar o Coordenador (a) de Estágio para informar a empresa e a área do 

estágio para que o mesmo (a) possa indicar o professor (a) orientador (a). 

2. Preencher e entregar (ao Evandro na secretaria) em três vias o Termo de 

Compromisso e o Convênio de Estágio, tais documentos estão disponíveis no 

ícone “links rápidos” na página da FDV. 

3. Preencher sob a supervisão do orientador o Roteiro Plano de Trabalho, também 

disponível no ícone Estágio. 

4. Estar atento às datas das entregas durante o transcorrer da disciplina, o calendário 

com as datas será enviado por e-mail. 

5. O Relatório Parcial deverá ser entregue na data prevista no calendário da disciplina 

e deverá conter: introdução, objetivos, referencial teórico e a bibliografia já citada. 

6. O Relatório Final deverá ser entregue em três vias ao coordenador de estágio com 

uma antecedência mínima de 7 dias. Para defesas agendadas para sábado o 

relatório deverá ser entregue na quinta da semana anterior. Tal exigência é 

necessária para que os professores da banca tenham o final de semana para ler os 

relatórios, já que, muitos profissionais da FDV trabalham também em outras 

instituições. 

7. Após a defesa o estudante deverá fazer as correções sugeridas e mostrá-las ao 

orientador. O Relatório Final corrigido em capa dura deverá ser entregue até a data 

marcada no calendário da disciplina. É importante ressaltar que o trabalho de 

encadernação do relatório demora de 4 a 5 dias para ser realizado.  

8. Após cumprir as 300 horas de estágio o estudante deverá trazer um documento 

assinado pelo responsável pela orientação do estágio na empresa atestando o 

cumprimento das horas. 

9. Outros alertas: 

• Antes de enviar o Relatório Final para encadernação verifique se os nomes 

dos professores estão corretos, relatórios com erros não serão recebidos. 

• Ao receber o relatório na encadernadora confira se os títulos da capa estão 

corretos, algumas encadernadoras oferecem descontos no trabalho e 

suprimem alguns títulos da capa. 



• Antes de entregar o relatório final, em capa dura, o estudante deverá 

mostrá-lo ao orientador para que o mesmo o assine. Tal procedimento visa 

garantir que o orientador está ciente das correções que foram feitas. 

• Quaisquer problemas que porventura surgirem entre orientadores e 

orientandos deverão ser comunicados à Coordenação de Estágio. 

• A nota do estudante referente ao relatório e à defesa só será lançada após a 

entrega do relatório final corrigido e em capa dura. Somente após o 

lançamento da nota é que o estudante passa a figurar na lista de formandos 

para leitura na Colação de Grau. 

 

A Coordenação de Estágio atende na sala das Coordenações dos Cursos de 

Administração e de Publicidade e Propaganda, de segundas às sextas-feiras, de 14:00 às 

17:00, às terças-feiras, de 18:00 às 19:50 e às quartas-feiras, de 19:00 às 21:00. Caso 

algum estudante necessite de atendimento e não possa comparecer nestes horários, 

favor entrar em contato pelo e-mail: beatrizrcampos@yahoo.com.br ou pelo telefone (31) 

3891-5054 para marcar outro horário. 

 

Atenciosamente, 

 

Beatriz Rodrigues Campos de Andrade 

----------------------------------------------------- 

Coordenadora de Estágio Supervisionado 
Curso de Administração da FDV 


