
 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

CURSO DE TURISMO 
 

 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO  

  

 Todo aluno do curso de Turismo, poderá estagiar a  partir do segundo ano (3º 

período) e entregar um relatório conforme normas estabelecidas neste regulamento 

até o mês de outubro do ano de término do curso. 

O presente Regulamento de Estágio tem por objetivo orientar os alunos, sobre 

os itens pertinentes à realização do Estágio Supervisionado, junto ao mercado de 

trabalho, Estágio em Pesquisas, inclusive a participação em Iniciação Científica,  

NAPETUR (Núcleo de apoio em Pesquisa em Turismo), Escritório de Eventos, 

Monitorias na PUC/SP, e estágios realizados no exterior por meio de agentes 

específicos, tais como programas de Universidades, “Inter campus”, Estágios 

fomentados pelo Rotary Club e Agentes de Intercâmbios com organizações no 

exterior tais como os Parques Temáticos, entre outros e sobre  relatórios parciais e 

final de estágio Supervisionado. 

O estágio tem por objetivo refletir, sistematizar e testar conhecimentos teóricos e 

instrumentos discutidos em sala de aula através de experiência concreta, da 

observação e reflexão, da formação de conceitos, levantando problemas e propondo 

sistemas, planos e programas para a empresa portanto o aluno deverá apresentar 

relatórios periódicos relacionando a Teoria a vivência prática. 

A realização do Estágio Supervisionado tem como meta  a complementação 

acadêmica, nos moldes estabelecidos pelo Decreto Lei n.º 87.497 de 18/08/82. 

A duração mínima do estágio será de 300 horas que podem ser distribuídas em 

atividades, conforme quadro a seguir. 
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COMPOSIÇÃO DO TOTAL DE HORAS: 

Estágio Total de horas Avaliação 

Estágio em qualquer das 

áreas previstas no 

Regulamento de Estágio 

Supervisionado 

300 horas mínimas, 

equivalente a 10% da carga 

horária total do curso 

Mediante Atestado e Ficha de 

avaliação conforme modelo do 

Regulamento 

Estágio realizado no 

NAPETUR e ou Escritório de 

Eventos 

300 horas Mediante Atestado e Ficha de 

avaliação conforme modelo do 

Regulamento, assinado pela 

professora responsável pelo 

Núcleo 

Estágios realizados compostos com Mercado e participação em Atividades 

Complementares 

Atividades do mercado do 

setor de Turismo 

150 Relatório conforme regulamento 

a ser elaborado 

Visitas Técnicas aprovadas 

pela PUC/SP –   2 dias 

 20  Trabalho entregue na supervisão 

sobre a visita 

Participação em Trabalhos 

de Iniciação Científica 

160 Trabalhos apresentados em 

eventos acadêmicos e Artigos 

publicados em periódicos  

técnico-científicos 

Monitoria na PUC 100 Relatório no final da atividade 

com uma ficha de avaliação do 

professor 

Apresentação de trabalhos 

em eventos acadêmicos :  

 

20 horas cada trabalho 

apresentado.  

 

Trabalho apresentado e 

certificado de apresentação.  

 

Participação em Eventos da 

área mediante certificado 

No. de horas comprovadas 

no certificado 

Certificado contendo número de 

horas. 

Elaborado pela profa. Maria José Giaretta 

 

- A supervisão dos estagiários quanto ao mérito e forma será feita pelo  

professor coordenador  de Estágios, periodicamente cabendo-lhe, também, a 

avaliação dos relatórios apresentados. 
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- Os contatos oficiais com as empresas devem obedecer as normas  

estabelecidas pela Central Geral de Estágios (CGE). 

A orientação de estágio será realizada periodicamente conforme cronograma 

estabelecido pelo professor orientador, a quem cabe a avaliação dos relatórios. 

a) Observações: 

 O estágio pode ser realizado em uma única empresa, totalizando  

as 300 horas, ou em 02 empresas complementando o período exigido, desde que 

seja apresentado um relatório para cada empresa onde estagiou ou em várias 

atividades conforme quadro  apresentado. 

 Os estágios em Projetos de pesquisa deverão ter Roteiro próprio  

de relatório conjugando os moldes da pesquisa e do Estágio. 

b) Informações: 

 É facultativo o registro do contrato de estágio na carteira 

profissional; 

 Em qualquer hipótese, o aluno deverá estar segurado contra 

acidentes  

pessoais; 

 O professor coordenador de estágio supervisionado  avaliará  a  

assinatura  em contratos e indeferirá os que  não constem o número da apólice de 

seguro; 

  Em nenhuma hipótese deverá ser cobrada qualquer taxa do  

aluno; 

 O desconto de Imposto de Renda na Fonte é aplicável ao  

estagiário; 

  A orientadora de estágios  não aprovará  assinatura de  contratos  

de estágios fora da área de formação.  

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

1 - Meios de hospedagem: Hotéis, Hotéis de Lazer, Resorts, Hotéis 

Residência, Hotéis Clube, Spas, Hotéis Fazenda, Eco hotéis, Lodges, Moteis, 

Timeshares, Pensões, Pensionatos, Colônias de Férias, Albergues da Juventude, 

Pousadas, Flats, Acampamentos de Férias, Campings e  Hospedagens de Turismo 

Rural. 
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Atividades:  Operação, organização, gestão , assessoria , consultoria e  

planejamento de ações ligadas com meios de hospedagem, tais como planejamento 

e controle de reservas de apartamentos , eventos e alimentos  e bebidas , recepção 

de hóspedes, elaboração de sistema de informações e divulgação do produto, 

seleção de sistemas de controle de reservas e vendas, treinamento para equipe, 

inovações na prestação de serviços , estudos de viabilidade de novos 

empreendimentos, participação de programas de qualidade do produto.   

2 –Empresas de alimentos e bebidas: Restaurantes; Bares, cervejarias, 

cafés e demais prestadores de serviços de alimentos e bebidas. 

Atividades : Operação, organização, gestão , assessoria , consultoria e  

planejamento de ações ligadas a alimentos e bebidas, tais como  composição de 

preços, elaboração de cardápios, seleção de   sistema de informações e divulgação 

do produto, seleção de sistemas de controles de vendas, estoque, treinamento para 

equipe, inovações na prestação de serviços na área de gastronomia. 

3 - Empresas Prestadoras de Serviços de Agenciamento: Agências de 

Turismo (Agência de Viagens e Agências de Viagens e Turismo);Agentes 

Gerais;Empresas de representações de serviços turísticos em geral. 

Atividades :  Operação, organização, gestão , assessoria , consultoria e  

planejamento de ações ligadas aos serviços de agenciamento de viagens , tais 

como planejamento e  formatação de novos produtos, elaboração de roteiros, 

atendimento de passageiros, assessoria aos passageiros na escolha de destino e 

serviços,  seleção de  prestadores de serviços , seleção de sistema de informações , 

controle de vendas, assessoria na elaboração do plano de Marketing da Agência , 

estudos de viabilidade para abertura de novas Agências de Turismo e criação de 

novos produtos. 

4 - Empresas de Transportes Aéreos e de Superfície:Companhias. Aéreas 

, Empresas de Transporte de Passageiros por fretamento de Turismo , Locadoras de 

automóveis , Empresa de Transporte Marítimo ou representantes das  mesmas. 

Atividades :  Operação, organização, gestão , assessoria , consultoria e  

planejamento de ações ligadas aos serviços de transportes  ,  seleção de  

prestadores de serviços , seleção de sistema de informações , controle de  reservas 

e vendas,  assessoria na elaboração do plano de Marketing da empresa , estudos de 

viabilidade para prestação de novos serviços, treinamento, estabelecer 

procedimentos e controles de qualidade, atendimento aos passageiros, informações 
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sobre serviços e atuação relacionada com serviços de eventos, agências de 

Turismo, meios de hospedagem. . 

No setor aéreo enquanto estagiário poderá iniciar pelo setor de reservas, porém com 

possibilidades de um plano de carreira passando para outras funções e atividades. 

5- Eventos: Empresas organizadoras de eventos, Centro de Convenções, 

Centro de exposições e feiras comerciais e industriais , Bureau de eventos , Espaços 

de eventos em meios de hospedagens e centros culturais e em empresas que 

embora não seja diretamente de eventos possuem um departamento de eventos. 

Atividades : Planejamento e organização de eventos, assessoria em eventos, 

projetos para captação de eventos , operação de eventos, criação de novos eventos, 

seleção de prestadores de serviços da área de eventos,  divulgação dos eventos 

trabalhados, estudo de viabilidade para eventos.  

6 - Recreação e Lazer: Empresas de recreação , Centros Culturais , Casas 

de espetáculos e shows , Parques de Diversões (Temáticos, Entretenimento, 

Aquáticos e Parques de Animais). 

Atividades : Operação, organização, gestão , assessoria , consultoria e  

planejamento de ações ligadas  à área de recreação e lazer, seleção de espaços 

próprios para as atividades de recreação e lazer planejadas, treinamento para 

equipe, inovações na prestação de serviços , monitoria de recreação em meios de 

hospedagem , especialmente acampamentos e hotéis de lazer, Determinar 

otimização para uso de espaços culturais , incentivar o uso de espaços culturais 

para população de baixa renda , gerenciar  atividades de espaços culturais, divulgar 

atividade de lazer em mídia própria.   

7 - Órgãos Públicos do setor de Turismo: Ministério de Turismo ou Órgão 

oficial de Turismo de âmbito Federal, Secretarias Estaduais de Turismo ou Órgão 

oficial de Turismo de âmbito Estadual, Secretarias ou empresas Municipais de 

Turismo ou Órgão oficial de Turismo de âmbito municipal. 

Atividades: Planejamento e organização do Turismo , elaboração de planos, 

programas e projetos de Turismo, análise de estudos de viabilidade para 

implantação de novos empreendimentos, análise de pareceres técnicos de projetos 

turísticos , atuar em centros de documentação e informações turísticas,  atuar na 

elaboração de políticas públicas para Turismo, atuar no fomento de programas para 

o desenvolvimento turístico, estudar metodologia própria para elaboração de 
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inventário turístico e estudos de demanda, atuar na divulgação do turismo nacional  

junto ao mercado interno e externo e regional. 

8- Órgãos Públicos ligados indiretamente ao Turismo : Secretarias 

Estaduais ou Municipais de Cultura ,  Planejamento  e do Meio Ambiente, Institutos 

de Pesquisas, tais como o IPT. 

Atividades : Aquelas que possuem uma ligação com o turismo, no caso da 

cultura  estimular a participação da população como forma de lazer , auxiliar na 

otimização de uso e conservação de bens culturais divulgando os tornando os 

sustentáveis para sua manutenção e preservação da memória e nas secretarias de 

planejamento atuar em conjunto com outros profissionais em soluções para as 

localidades, atuar no setor de eventos e informações dos órgãos afins. 

9- Organismos de representações diplomáticas :Consulados ou 

Embaixadas em atividades ligadas ao Turismo; Departamento de Turismo de 

Consulados e Embaixadas e Conselhos Internacionais de Turismo. 

Atividades :Aquelas ligadas à documentação e informações turísticas, 

organização de eventos para informação e divulgação do país , participar de eventos 

diversos informando e divulgando o país de representação. 

10 - Empresas de Assessoria e Consultoria de Turismo 

Atividades; Atuar em consultoria e assessoria na aérea de Planejamento e 

organização do Turismo , elaboração de planos, programas e projetos de Turismo, 

análise de estudos de viabilidade para implantação de novos empreendimentos 

turísticos , orientação para projetos de captação de investimentos para 

empreendimentos turísticos  novos ou para manutenção, reformas, modernização. 

11 - Organizações de informação, documentação, estudos e pesquisas 

de turismo: 

Atividades: Criar um centro de estudos e pesquisas sobre turismo, nos 

moldes da FIPE, pesquisando o setor e divulgando dados específicos do setor. 

12 - Empresas  privadas   e/ou  públicas que embora não exerçam  

atividades diretas ligadas a turismo, exerçam atividades ligadas à área, tais como: 

departamentos de viagens, departamentos de lazer, etc. 

Atividades : Assessoria sobre a área de turismo ao setor específico em  

que a empresa dispor. 

13- Magistério: Atuar como assistente de docentes em aulas,  
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laboratórios  em cursos de graduação, ministrar aulas em cursos livres e cursos 

técnicos  

profissionalizantes. 

14- Imprensa Especializada : Cadernos especializados de turismo,  

periódicos informativos voltados ao Turismo tais como: Caminhos da Terra,  

Viagem, Próxima viagem, Revistas de Bordo e outras. 

Atividades: Redação , pesquisa e divulgação de produtos e destinos 

 turísticos.  

15- Periódicos Acadêmicos : Publicações ligadas a Instituições de Ensino,  

tais como : Visão e Ação, Turismo em Análise, Boletim do curso de Turismo  

e Hotelaria entre outras. 

16- Editoras que publicam ou traduzem obras de Turismo 

Atividades: Revisão técnica da área de Turismo e contatar pesquisadores  

para novas publicações. 

17- Parques Nacionais e Áreas de conservação. 

Atividades: Planejamento de atividades de recreação, assessoria na abertura de  

trilhas,assessoria na visitação das áreas, divulgação da área, reservas e 

acompanhamento de visitas guiadas, formação e treinamento de monitores. 

18- ONGS (Organizações não governamentais)   

19 - Entidades ligadas ao setor de Turismo: (ABAV, ABBTUR, ABDET, 

ABEOC, ABIH, ABLA, ABREDI, ABRSI, AHT, AMT, BRAZTOA, SINDETUR -  entre 

outras. 

 Atividades: Operação, organização, gestão, assessoria, consultoria e  

planejamento de ações ligadas com o setor que a entidade representa, organização 

de eventos do setor da entidade, planejar cursos sobre o setor, treinamento para 

equipe, inovações na prestação de serviços aos sócios da entidade, criar bancos de 

dados sobre o setor que a entidade atua.   

20 – NAPETUR – Núcleo de Apoio ao Turismo  

Atividades: Auxiliar os alunos e docentes em pesquisas e apresentações de 

trabalho, organizar o Acervo da área no núcleo, auxiliar na organização de 

Trabalhos de campo da Universidade, auxiliar na organização de eventos da 

PUC/SP; auxiliar a participação da PUC/SP em eventos externos diversos. 
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21- ESTÁGIO NO EXTERIOR – Aqueles realizados por meio de organizações 

de representações oficiais desta modalidade, tais como Rotary  Club, Porgramas 

entre Universidades “Inter Campus” e por agentes de Intercâmbio. 

Atividades:Em qualquer atividade ligada a área de formação. 

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO FINAL 

 

O relatório final deverá ser apresentado até o mês de outubro do último ano de 

curso com o seguinte formato. 

Preliminares:    Página de Rosto; 

Sumário e 

Agradecimentos. 

 INTRODUÇÃO 

 CAPÍTULO I    – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 CAPÍTULO II   – EMBASAMENTO TEÓRICO 

 CAPÍTULO III  – PROCEDIMENTOS EMPREGADOS  

 CAPÍTULO IV  – PROJETO DE ESTÁGIO 

 CONCLUSÃO 

 BIBLIOGRAFIA 

 APÊNDICES  

 ANEXOS 

 

 INTRODUÇÃO 

 

A Introdução deve apresentar aquilo que o leitor vai encontrar no trabalho e  

contemplar os seguintes aspectos: 
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 O motivo que levou o aluno a escolher a área que estagiou; 

 A área escolhida para a realização do estágio; 

 Apresentar a empresa em que o aluno realizou o Estágio; 

 Desenvolvimento do Estágio (fazer uma breve descrição das tarefas executadas, 

do aprendizado prático obtido e dos problemas encontrados na empresa e/ou no 

setor do Estágio); 

 Objetivos do Estágio (dar ênfase ao aspecto de aprendizado e, principalmente, à 

formação de soluções para correção dos problemas); 

 Justificativa do Estágio (descrever o embasamento técnico-bibliográfico e a 

orientação recebida dos professores, para encontrar e indicar as soluções para 

os problemas evidenciados no decorrer do Estágio). 

Obs.: a) A “Introdução” deve ser apresentada em texto corrido e não em tópicos; 

b)  Se necessário, o aluno pode fazer referência bibliográfica. 

 

CAPÍTULO I - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

O Capítulo I tem por objetivo caracterizar a empresa, através do levantamento 

de dados dos itens abaixo: 

1.1)    Dados gerais da Empresa 

1.2) Nome da empresa:______________________________________________ 

1.3) Endereço completo:_____________________________________________ 

1.4) Telefone: _________________  Fax: _______________________________   

Site_______________________E-mail: __________________________________ 

1.5) Classificação e ou filiação da Empresa junto ao Ministério do Turismo ou  

outro órgão competente. Exemplo: ABIH, ABAV, SNEA, IATA, etc._____________ 

__________________________________________________________________ 

 9



1.6) Nome dos sócios majoritários, acionistas controladores e grupos associados: 

______________________________________________________________ 

Obs. No caso de empresa estatal, citar o nome do presidente, secretário, ministros, 

etc. 

           No caso de ONGS (Organizações não governamentais) citar o nome do  

presidente. 

1.7) Nome e cargo da Chefia direta:____________________________________ 

1.8) Nome do Gerente de R. H.: ______________________________________ 

1.9) Ramo de atividade. Exemplo: Transporte Aéreo, Agência de 

Turismo:__________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

1.10) Área de atuação. Exemplo: Agência de Turismo, Meios de Hospedagem, 

Empresas de Transportes, Eventos, Recreação e Lazer,, Órgãos Públicos do setor 

de Turismo,,etc.(em qualquer uma das áreas relacionadas no regulamento de 

estágio):____________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________ 

1.11)    Recursos Humanos 

a) Recursos Humanos da Empresa. Fazer uma breve descrição sobre o ambiente de 

Recursos Humanos da empresa:_________________________________ 

 Números de empregados da empresa:__________________________ 

  Categorias   dos    profissionais    que    atuam na   empresa   (exemplo 

números de Administradores, Turismólogos, Economistas, Geógrafos, 

Relações Públicas, Sociólogos, etc.: ____________________________ 

___________________________________________________________ 
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 Divisão Técnica de trabalho na empresa  (breve descrição de como são 

divididas as tarefas operacionais, técnicas e administrativas:_________ 

___________________________________________________________ 

 

 Qualificação  dos  funcionários  especializados  e  não  especializados   e 

tipos de treinamento  oferecidos:______________________________ 

1.12) Organograma da Empresa 

 

1.13)Produtos desenvolvidos pela Empresa. Exemplo: Programa de Ecoturismo, 

Viagens de Estudo do Meio, Viagens de Incentivo, Prestação de Serviços Turísticos 

para Empresas, Cruzeiros Marítimos, etc.:__________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

1.14) Levantar os principais recursos que resultam o produto final. Exemplo: 

Recursos Humanos, Recursos Materiais, como Instalações e Equipamentos, 

Conhecimentos, etc.:__________________________________________________ 

1.15) Cadeia de Suprimentos (Identificar quais são os prestadores de serviços e 

fornecedores para produção dos principais produtos da empresa): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

1.16) Legislação  

a) Levantar a Legislação pertinente do segmento onde realiza o estágio: 

___________________________________________________________________ 

b) Código do consumidor referente ao segmento: 

___________________________________________________________________ 
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1.17)Histórico da Empresa: 

___________________________________________________________________ 

1.18) Política Ambiental da Empresa. Descrever se a empresa possui uma  

política ambiental, observando se realiza reciclagem de lixo; se tem política que evita 

 desperdício de água, energia; Se tem programas de Educação Ambiental. 

No caso de agência de viagens e turismo (operadora), se leva em 

 consideração capacidade de carga do núcleo receptor. Observar se a empresa 

demonstra uma preocupação com patrimônio. No caso de implantação de meios de 

hospedagem, parques temáticos e outros empreendimentos, observar se a empresa  

obedeceu a algum procedimento ambiental:________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
1.19) Código de Ética. Caso o setor possua através de sua entidade de classe e o 

Código de Ética do Bacharel em Turismo. Ex.: código do hoteleiro (ABIH), 

 código do agente de viagens (ABAV). Fazer uma síntese dos mesmos, abordando  

os princípios básicos dos mesmos. 

1.20) Globalização. Dissertar sobre a empresa no mundo globalizado. 

 

 CAPÍTULO II – EMBASAMENTO TEÓRICO 

Trata-se do embasamento teórico sobre a área em que o aluno realizou estágio 

de forma aprofundada com objetivo de familiarizar o aluno com trabalhos já 

realizados, livros publicados sobre o assunto. 

Este capítulo deverá contemplar: 

a) Conceitos . O aluno deverá selecionar no mínimo 3 conceitos de autores 

diferentes sobre a área em que realizou estágio e estabelecer uma 

discussão sobre as linhas dos autores selecionados. 

b) Histórico do setor.  Levantar o histórico do setor, assim como a evolução 

da atividade e estágio em que se encontra a área. 
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c) Importância do setor: Procurar dimensionar o setor e sua importância 

para a sociedade, levantando o universo do setor em nº de empresas , 

empregos gerados, estimar impostos arrecadados e seu papel no 

Turismo. 

d) Estabelecer relações da área de estágio com as demais áreas, dentro de 

uma visão sistêmica do Turismo. 

 

CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS EMPREGADOS   

Neste Capítulo o aluno deve descrever os procedimentos utilizados  para  a  

obtenção do conhecimento do funcionamento da empresa e da área escolhida para 

o  Estágio (entrevistas, observação direta, análise documental, estudo de 

formulários,dados estatísticos, etc.). 

Deve, ainda, citar quais foram os instrumentos utilizados para analisar o 

procedimento da empresa/área e como foram evidenciados os problemas porventura 

existentes e suas respectivas soluções (obras didáticas, orientação dos professores, 

etc.). 

CAPÍTULO IV – PROJETO DE ESTÁGIO 

Trata-se da identificação do problema e apresentação de proposta com 

confronto entre levantamento de dados de empresa, do setor e departamento onde 

se realizou estágio e o embasamento teórico, conforme Capítulo II. 

Tem por objetivo levantar problemas e propor sistemas, planos, projetos  ou 

programas apontando as soluções para os mesmos. 

Levar em consideração dados levantados nos Capítulos I e II (aplicar os 

conhecimentos teóricos adquiridos no curso na prática profissional). 

4.1 Introdução do Projeto de Estágio 

 Apresentar os objetivos e justificativa  e problema para a escolha do projeto; 

 Elaborar uma parte conceitual sobre o tema da proposta a ser apresentada; 

 Apresentar um cronograma para o projeto proposto; 

 Apresentar um  orçamento para a execução do projeto; 
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 Elaborar um estudo de viabilidade abordando aspectos financeiros, técnicos e 

mercadológicos. 

 Considerações Finais sobre o projeto 

CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

A Conclusão deve conter idéias que consistam numa síntese interpretativa  dos 

dados pesquisados durante o trabalho. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA  

A Bibliografia consiste na apresentação de toda pesquisa bibliográfica que 

fundamentou o trabalho. 

 Referência Bibliográfica deve seguir as normas da ABNT.(Associação Brasileira 

de Normas Técnicas).  

APÊNDICES 

Os apêndices devem trazer materiais desenvolvidos pelo aluno tais como: 

gráficos, tabelas, glossários, etc. 

ANEXOS 

Os anexos constituem-se de elementos utilizados para complementar o trabalho 

e que facilitam a sua compreensão. 

Ex. Estatutos, leis, tabelas de outra autoria, artigos de jornais e revistas 

relacionados com o trabalho e documentações do aluno (Atestado da empresa, ficha 

de avaliação da empresa e dados do aluno) 

 

FORMULÁRIOS A SEREM UTILIZADOS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 

- Modelo de Atestado de estágio; 

- Modelo da Ficha de Avaliação 

- Ficha de levantamento da situação de estágio; 

- Ficha de orientação de estágio e  

- Formulário de acompanhamento do estagiário. 

- Modelo da capa dura de encadernação. 

- fornulário de encaminhamento do resultado  final 
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MMOODDEELLOO  DDEE  AATTEESSTTAADDOO  DDEE  EESSTTÁÁGGIIOO  

 

Atestamos para os devidos fins, que o(a)  Sr.(a) _________________ 

____________________________________________, aluno(a) do Curso de 

Turismo, da PUC/SP, cumpriu no período de ___/ ___/ __  a  ___/ ___/ ___ num 

total de _______horas de Estágio, na Organização_________________________       

_________________________________________________________________,    

situada    a   Rua (Av.) ___________________________________ n.º _______  

telefone(s) ___________________ e C.G.C n.º ______________________. 

Tendo sido mencionada a carga horária, distribuída entre os seguintes setores: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

Data: ____ / _____/ _____  
Nome e RG do Responsável com firma reconhecida:_________________________ 
Carimbo da Empresa:  _________________________________________________ 
Assinatura do responsável:_________________________________________ 
Obs.: Este atestado deverá ser emitido em papel timbrado da Empresa; 
          Entregar junto com trabalho encadernado, obedecendo às orientações deste 

regulamento,sendo 1 via encadernada no relatório final, 1 via avulsa (original).  
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  MMOODDEELLOO  DDEE  FFIICCHHAA  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  EEMMIITTIIDDOO  PPEELLAA  EEMMPPRREESSAA  

1) Nome do Estagiário: _______________________________________________ 

2) Nome da Empresa: ________________________________________________ 

3) Endereço: _______________________________________________________ 

4) Responsável: ____________________________________________________ 

5) Cargo: __________________________________________________________ 

6) Dar nota de Zero a 10  para os itens abaixo: 

Conceitos Indicadores                                           Nota     

- Conhecimentos Gerais................................. (      )
- Conhecimento  Teórico................................   (      )
- Conhecimento Prático..................................  (      )
- Interesse........................................................ (      )
- Aptidão........................................................... (      )
- Iniciativa em solucionar problemas............ (      )
- Comunicação................................................. (      )
- Redação......................................................... (      )
- Cooperação................................................... (      )
- Dedicação...................................................... (      )
- Freqüência..................................................... (      )
- Liderança....................................................... (      )
- Organização no trabalho.............................. (      )
- Pontualidade................................................. (      )
- Produtividade................................................ (      )
- Responsabilidade......................................... (      )

7) Observações: ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Data: _______ / ______ / _______ 

Nome e RG do Responsável:  _______________________________________ 
Carimbo da Empresa: _________________________________________________ 
 
Assinatura do responsável com firma reconhecida :_______________________ 
 
Obs.: Usar papel timbrado da Empresa; 
          Entregar junto com Relatório Final, sendo 1 via encadernada junto com o 
trabalho e 1 via avulsa (original). 
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LEVANTAMENTO DE SITUAÇÃO DE ESTÁGIO 

CURSO DE TURISMO 

 

NOME:_____________________________________________________________ 

Período:______Turno:_____nº de matrícula_________Telefone______________ 

e mail: _______________________________ 

1 - Situação atual do estágio:  

     a) já concluiu as 300 horas  (   )        c) não trabalha               e)  está fazendo  (   ) 

     b) trabalha  na área              (   )         d) não iniciou    (   )  

2 - No caso de resposta a ou b especificar onde está fazendo o estágio: 

Empresa: _______________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Endereço eletrônico / e-mail:_______________________________________   

Responsável:____________________________________________________ 

N.º de horas: _________________ 

3 - Levou documentação da Central Geral de Estágio     (   ) Sim      (   ) Não 

4 - Área  que se realizou ou está se realizando o estágio: 

________________________________________________________________ 

5 - Se respondeu c ou d  no item 1: 

Área em que deseja realizar estágio: 

________________________________________________________________ 

6- Setor da empresa em que realizou ou está realizando estágio. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7- Atividades que desenvolveu ou desenvolve como estagiário: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8 - Tempo disponível para estágio: 

________________________________________________________________ 

9 - Observações: 

     ________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________ 
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Obs.: Anexar organograma da empresa. 

 

10- Participou de atividade de monitoria na PUC? 

 Sim (  )                Não (  )                          disciplina ou professor 

     

11- Participou de viagem técnica? 

Viagem:_____________________-nº de dias________________ 

Professor responsável____________ 

 

120 Participou de alguma atividade da PUC como atuação em eventos?  

Qual?____________________________________________________ 
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FORNULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DO RESULTADO  FINAL  

 

I. DADOS DO ALUNO 

 

Nome: ____________________________________________R.A. ____________ 

Endereço: ________________________________________________________ 

CEP.: ____________  Cidade: __________________________  Estado _______ 

Telefone: _____________  Fax: _____________  e-mail: ___________________ 

 

 

II. DADOS DA EMPRESA EM QUE REALIZA OU REALIZOU ESTÁGIO 

 

Nome: ____________________________________________________________ 

Ramo de Atividade: _________________________________________________ 

CGC __________________________ 

Endereço: _________________________________________________________ 

CEP.: ____________  Cidade: __________________________  Estado _______ 

Telefone: _____________  Fax: _____________  e-mail: ___________________ 

Área de  Estágio ______________________________________ 

Setor em que Realiza Estágio _________________________________________ 

Data de Início do Estágio _____________________________________________ 

Data do Término do Estágio __________________________________________ 

Já Trabalhava na Empresa (   )                 Ingressou através do Estágio (   ) 

Título do Relatório Final do Estágio Supervisionado: _______________________ 

_________________________________________________________________ 

 



ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃ DE ESTÁGIOS DO CURSO DE TURISMO  

REGISTRO DE ENCONTROS COM PROFESSOR COORDENADOR 

NOME DO ALUNO:___________________________MATRÍCULA_________ 

 

DATA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS OBSERVAÇÕES DO 

PROFESSOR 

PENDÊNCIAS 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Telefone Res.    Tel; Comercial:                               email: 
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PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

CURSO DE TURISMO 

 

 

RELATÓRIO PARA ENCONTROS DE ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO 

 

Nome do Estagiário______________________________nº de matrícula_______ 

Telefone:_________________e mail____________________________________ 

Empresa__________________________________________________________ 

Setor do Turismo:___________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________ 

Tel:________________________e mail da empresa________________________ 

Total de Horas de estágio já realizado___________________________________ 

Função como estagiário na empresa____________________________________ 

Atividades desenvolvidas pelo estagiário_________________________________ 

Bibliografia de  apoio:________________________________________________ 

1)________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________ 

3)________________________________________________________________ 

Relatório Parcial:____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 21



ENCADERNAÇÃO : Cor preto, escrito em dourada, tamanha A 4 
(23X33cm) 
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Relatório de  
 Estágio 
Supervisionado 

NOME DO ALUNO Nome do Aluno 
Curso de Turismo 

 PUC/SP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório de Estágio Supervisionado realizado na área de 
....................na empresa ..........................................................., 
sob orientação da  profa. Maria José Giaretta 
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