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A- ESTÁGIO CURRICULAR DE ADMINISTRAÇÃO 
  

1. CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES 
 

Considera-se Estágio Curricular a atividade de complementação acadêmica nos 

moldes estabelecidos pela Lei 11.788 de 25/09/2008 e “A Política de Estágios da 

PUC/SP” aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE - em 

11/02/2009. 

  

1.1. O Estágio Curricular é atividade acadêmica obrigatória para obtenção do 

Certificado de Conclusão do Curso de Administração e posterior Diploma registrado 

no Ministério da Educação. 

 

1.2.  A atividade de estágio na organização deverá apresentar uma duração mínima 

correspondente a um semestre letivo, perfazendo um total mínimo de 330 horas. 

 

1.3. O Estágio Curricular deverá ser realizado em organizações onde as técnicas 

ministradas possam ser aplicadas segundo os objetivos do estágio. 

 

1.4. A existência de vínculo empregatício entre o estudante e a organização não 

invalida o estágio e o seu cumprimento se dará dentro do próprio trabalho do aluno. 

Isto também se aplica aos estudantes empresários, desde que sua atuação em 

organização de sua propriedade, ou da qual sejam sócios,  seja compatível com a 

aplicação das técnicas estudadas no Curso de Administração. 
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2. OBJETIVO 
 

O Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração, 

Contabilidade e Atuária da PUC/SP definiu os termos de estágio no presente manual 

de orientação ao aluno. 

 

O objetivo do Estágio Curricular é o de incentivar o aluno no exercício e na análise 

das práticas administrativas nos diversos tipos de organizações. Esta atividade se 

dá sob a coordenação e orientação do Departamento de Administração da FEA-

PUC. Os produtos finais do estágio supervisionado são: O Relatório de Estágio 

elaborado conforme roteiro de cada área epistemológica e que deverá ser entregue 

ao professor orientador para avaliação, e a Carta da Empresa que atesta que o(a) 

aluno(a) realizou as horas necessárias no período em que estagiou o que atende as 

especificações do projeto pedagógico, esta carta deverá ser entregue diretamente à 

SAE (Secretaria de Administração Escolar). 

 

3. REGULARIZAÇÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
 

3.1. Antes de iniciar o estágio em uma organização, o aluno deverá procurar a 

Coordenadoria Geral de Estágios - CGE, para informar-se sobre os seguintes 

documentos necessários à sua regularização, em conformidade com a Lei 11.788, 

de 25/9/2008: 

  a) Convênio (ou acordo de cooperação) para estágio; 

  b) Termo de compromisso (T.C.E.); e 

  c) Programa das atividades (P.A). 

 

O estágio não deverá ser iniciado sem que esses documentos estejam devidamente 

assinados pela empresa e pela Universidade. 

Os alunos empregados ou empresários não precisarão passar por esse processo de 

autorização. 

 

3.2. É necessário que à época de realização do estágio coincida com o semestre 

em que o aluno esteja cursando Orientação de Estágio.   
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3.3. No ante-penúltimo semestre do curso, o aluno deverá matricular-se na disciplina 

Orientação de Estágio, para elaborar o Relatório de Estágio, sob a orientação de um 

professor da área na qual foi ou está sendo realizado o estágio. Não há 

necessariamente a vinculação entre a área de estágio e a concentração das 

disciplinas optativas. 

 

4. COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS 
 

A atividade de coordenação será exercida por um Professor vinculado e nomeado 

dentro das normas do Departamento de Administração da FEA-PUC. 

  

4.1. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR DE ESTÁGIO 

 

São atribuições do Coordenador de Estágio, do Departamento de Administração: 

 

a) Manter relacionamento com o MEC e USP (responsável delegada pela 

comissão de Registro Profissional) para coletar informações e prestar 

esclarecimentos sobre a matéria de Estágio; 

 

b) Representar o Departamento de Administração junto à Coordenadoria Geral 

de Estágios e a outros órgãos colegiados da PUC, relativamente à matéria de 

Estágio. 

 

c) Definir política de estágios no âmbito do Departamento de Administração e 

submeter à aprovação de Órgãos Superiores. 

 

d) Emitir circulares de esclarecimento aos professores, alunos e às 

organizações sobre normas e políticas de estágio aprovadas. 

 

e) Orientar Coordenadores de Área e Professores Orientadores sobre as 

atividades de estágio. 

 

f) Assinar as Declarações de Estágio. 
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g) Orientar o expediente do Departamento de Administração sobre o fluxo de 

documentos relativos aos estágios. 

 

h) Analisar e aprovar os planos de atividades (P.As.) encaminhados pela 

Coordenadoria Geral de Estágios - CGE PUC SP. 

 

i) Solucionar problemas específicos de estágio encontrados pelos alunos, a 

pedido dos professores Orientadores. 

 

j) Emitir pelo menos um relatório anual ao Departamento de Administração 

sobre as atividades de estágios. 

 

k) Acompanhar o bom andamento das orientações de estágio. 

 

 

4.2 - ATRIBUIÇÕES DOS COORDENADORES DE ÁREA 

 

a- Indicar Professores Orientadores, de preferência com experiência profissional e 

titulação compatível (mestre ou doutor) de conformidade com a formação das turmas 

(fornecido pelo Departamento)  e a capacidade e disponibilidade de atendimento dos 

professores. 

 

b- Distribuir a atividade de orientação de estágio no começo do ano de forma a 

permitir a orientação concomitante de um número de alunos aprovados pelo 

currículo do curso e,  homologado pelo Conselho Departamental da FEA. 

 

c- Informar a Coordenação de Estágio os problemas encontrados em suas áreas 

para estudo, e encaminhamento das soluções.  

 

4.3 - ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR  
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a) Orientar os alunos sobre requisitos do relatório a ser apresentado, informando-os 

ainda sobre os procedimentos gerais do estágio, encaminhando-os corretamente 

para os departamentos onde eles devem interagir (Expediente, CGE e SAE) .  

 

b) Acompanhar o desenvolvimento de estágio, informando ao Departamento o 

horário de atendimento aos alunos. O Departamento divulgará o quadro de horários 

de atendimento, que deverá ser rigorosamente cumprido pelo professor. 

 

c) Apresentar e discutir o roteiro de estágio para que os alunos orientem-se, 

adequadamente,  dentro das práticas administrativas e pedagógicas. 

 

d ) Preencher o formulário Cadastro de Orientação para registro no Banco de Dados 

de Estágio do Departamento. O formulário deverá ser entregue à Coordenação de 

Estágio para consolidação das informações. 

 

e) Receber o  Relatório de Estágio, juntamente com o Protocolo de Recebimento 

Declaração da Empresa da Conclusão da SAE (2 vias). O professor deverá datar e 

assinar as duas vias do Protocolo de Recebimento, agendando data para retirada do 

Relatório de Estágio no Departamento. A data para retirada será informada pela 

Coordenação de Estágio. Uma via do protocolo deverá ser devolvida para o aluno. A 

outra via ficará arquivada no Departamento. 

 

OBS: sob nenhuma hipótese o professor orientador poderá receber o Relatório 
sem que este esteja acompanhado do protocolo de entrega da Declaração da 
Empresa emitido pela SAE. 
 

f) Avaliar o Relatório de Estágio e assiná-lo atribuindo-lhe nota de 0 a 10. O 

Relatório julgado insuficiente, incompleto ou inadequado, deverá ser devolvido ao 

aluno através do expediente do Departamento de Administração, com instruções 

para reformulação ou complementação, e o prazo para entrega. 

 

g) Alimentar no Portal as notas, dentro do prazo pré-estabelecido, nos respectivos 

semestres, ao Departamento de Administração, de acordo com as normas. Os 
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orientadores deverão entregar os Protocolos de Entrega das Declarações das 

Empresas para o Expediente do Departamento.  

 

h) Opcionalmente escolher um ou mais Relatórios de Estágios, por área, para ficar à 

disposição dos alunos dos períodos seguintes, no Departamento, como modelo.  

- Atentar para escolher os Relatórios de Estágios que não apresentem restrições 

quanto a confidencialidade das informações. 

 

4.4 - ATRIBUIÇÕES DO EXPEDIENTE DO CURSO  

 

a) Verificar a documentação de vínculo do aluno – empresa em que a orientação do 

estágio está sendo realizado.  

b) Orientar, encaminhar e esclarecer a tramitação aos alunos nos casos omissos. 

 

5 – CABERÁ AO ALUNO:  
 

a)  Realizar as atividades de estágio supervisionado, quando estiver na condição de 

estagiário. 

A Coordenadoria Geral de Estágios - CGE - coloca à disposição informações de 

vagas de estágios nos murais da Universidade. Eventualmente poderão ser 

realizados estágios na Consultoria PUC Júnior, núcleos ou departamentos da 

Universidade que estejam oferecendo vagas. 

 

b) Quando empregado ou empresário, efetuar gestões junto a sua organização para 

consecução dos objetivos do estágio. 

 

c) Atender às instruções do Professor Orientador e do Coordenador de Estágio 

quanto aos prazos e procedimento formais. 

 

d) Comparecer às orientações conforme definição da agenda do professor 

orientador. A orientação de estágios é uma disciplina da grade curricular e, neste 

sentido a freqüência e a obtenção de nota mínima (média) são condições para 

aprovação. 
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B – Instruções para Apresentação do Relatório de Estágio 
 

1. CONTEÚDO DA ATIVIDADE 
 

O Estágio Curricular deve refletir a capacidade profissional potencial do estudante 

de Administração por meio de estudos e diagnósticos voltados aos processos 

administrativos. 

 

Independentemente do tipo, tamanho ou estrutura da organização objeto de estágio, 

a observação dos processos administrativos deverá levar à produção do Relatório 

de Estágio. 

 

O Relatório de Estágio deverá conter: 

 

a) Caracterização: objetivos, histórico, ambiente externo e relacionamentos, 

estrutura organizacional, atividades da empresa, produtos e serviços da empresa, 

dados quantitativos e qualitativos; 

 

b) Diagnóstico (conteúdo técnico) – Deve ser vinculado à área em que está sendo 

realizado o estágio e deverá conter: a caracterização da área de atuação do aluno 

na organização, localização da área na estrutura organizacional da empresa, 

principais processos, produtos e serviços da área e descrição das atividades 

realizadas pelo aluno estabelecendo vínculos com o conteúdo teórico das disciplinas 

cursadas no curso de Administração. 

 

c) Considerações e Recomendações: identificação de temas a serem melhorados 

e/ou criados,  considerando-se a prática e a teoria. 

 

 

2 - CONTEÚDO TÉCNICO DO RELATÓRIO 
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O conteúdo técnico do estágio deverá refletir e abranger o estudo de técnicas das 

disciplinas constantes do projeto pedagógico do curso, em concordância prévia com o 

Professor Orientador, que auxiliará na escolha do tema e abordagem a ser adotada. 

O relatório deverá refletir a experiência vivenciada pelo aluno na empresa, oferecendo 

uma visão geral e específica da organização. É na elaboração do relatório que o 

aluno terá a possibilidade de refletir sobre a experiência diária que está passando, 

fazendo uma análise crítica sobre a organização e sugerindo melhorias e novas 

estratégias. O aluno deverá fazer no relatório de estágio o vínculo com alguns dos 

diversos temas tratados nas disciplinas do curso, podendo utilizar-se indistintamente 

das seguintes Áreas do Conhecimento da Administração: 

 

A) Gestão Estratégica e das Organizações (Geral)      

Organização e Métodos; administração de sistemas de informações; 

desenvolvimento, implantação e gestão de planejamento estratégico empresarial; 

desenvolvimento e implantação de novas estruturas organizacionais; 

desenvolvimento e gestão de projetos de melhoria, eficiência e eficácia 

(enxugamento, terceirização, downsizing, reengenharia, reestruturação, inovação 

empresarial); consultoria organizacional; gerência corporativa; responsabilidade 

social e ética empresarial; governança corporativa etc.. 

 

B) Finanças      

Orçamento; custos; planejamento e gestão financeira; demonstrativos financeiros; 

análise de crédito; diagnósticos financeiros; controladoria; análise e gestão de 

investimentos; contabilidade gerencial; análise de risco; mercado de capitais; 

mercado de câmbio, entre outros. 

 

C) Marketing     

Análise de mercado; promoção e propaganda; pesquisa mercadológica; vendas e 

distribuição; desenvolvimento de produto; trade marketing; gestão de marcas; 

comportamento do consumidor; marketing de serviços; varejo; segmentação; 

posicionamento e outros. 

 

D) Operações       
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Planejamento e gestão de Sistemas de produção; logística; pesquisa operacional;  

programação e controle estatístico de qualidade; estatística aplicada à produção; 

controle de eficiência; fluxograma de produção; controle de materiais e bens 

patrimoniais; compras; desenvolvimento de fornecedores; planejamento, 

implantação e gestão de Sistema de qualidade total e ISO (séries 9000 e 14000) ; 

planejamento e controle de produção; desenvolvimento e gestão de projetos 

relacionados à questão ambiental etc.. 

 

E) Gestão de Pessoas     

Planejamento e gestão de pessoas; recrutamento e seleção; treinamento e 

desenvolvimento; gerenciamento da remuneração; análise e descrição de cargos; 

desenvolvimento de carreira; avaliação de desempenho; desenvolvimento e gestão 

de planos de incentivos; gestão de programas de benefício; desenvolvimento 

organizacional (gestão de clima e cultura organizacional); comunicação interna; 

negociação coletiva e relações sindicais; segurança e saúde (medicina) do trabalho 

etc.. 

 

OBS.: Na disciplina Orientação de Estágio, em nenhuma hipótese, será aceito 
trabalho bibliográfico. 
 

3 - INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
 

O Relatório de Estágio deverá ser apresentado de acordo com as características 

abaixo mencionadas, sob pena de não ser aceito pela Coordenação de Estágios: 

 

1) Instruções gerais 

a) Relatório deve ser digitado em processador de texto (preferencialmente Word 

for Windows); 

b) Papel: branco, tamanho A4; 

c) Espaçamento da digitação: 1,5; 

d) Margens: Esquerda e Superior = 3 cm.; Direita e Inferior = 2,0 cm.; 

e) Fonte: Times NewRoman, tamanho 12; 

f) Impressão: tinta cor preta, em apenas um lado do papel; 
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g) Encadernação: brochura, capa dura ou espiral (em qualquer cor) 

h) Anexos deverão ser incorporados e encadernados ao final do relatório. 

 

2) Capa 

A capa do Relatório de Estágio deverá conter: 

a) Nome da Instituição 

b) Nome da Faculdade 

c) Nome do Departamento 

d) No centro da capa deverá conter a inscrição: Relatório de Estágio 

e) Nome da empresa 

f) Nome do aluno (à direita) 

g) Nome do professor orientador (à direita) 

h) Ano de conclusão (centralizado) 

 

3) Sumário 

 

O Relatório de Estágio deverá apresentar, logo após a capa, o sumário, que é o 

índice geral, e indica a página onde se encontra cada assunto. 

 

4) Última página 

A última página do Relatório de Estágio deverá conter: 

a) Nome completo do aluno 

b) Número de matrícula 

c) Endereço completo (inclusive CEP) 

d) Telefones e e-mails 

e) Número de  RG e CPF 

f) Assinatura 

 

 

3.1. O Relatório de Estágio deve ser entregue ao professor, em uma via, 

acompanhado de: 

 

a) Protocolo de entrega da Declaração da Empresa para SAE, informando o 

número de horas de duração do estágio, realizadas no semestre, seja o aluno 
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estagiário ou empregado (ver modelo da carta em anexo), e o período (data de início 

e término) da realização do estágio, no semestre, fevereiro a Junho. 

No caso de aluno empresário, além da apresentação do contrato social, a 

declaração da empresa deverá explicitar o número de horas em que o aluno realizou 

trabalho que esteja vinculado diretamente ao objeto do relatório. 

 

- Tanto a declaração quanto o contrato não podem ser encadernados no Relatório  

 

b) Protocolo em duas vias, uma para o professor e outra para o aluno (ver 

modelo de protocolo em anexo). 

c) Documento gravado em CD-Rom ou DVD devidamente identificado (PUC, 

FEA, Relatório de Estágio, Nome do Professor, Nome do Aluno e Data da entrega 

(dia, mês e ano). 

 

3.2. O Relatório de estágio deverá ser produzido na área em que o aluno esteja 

realizando o estágio. 

 

3.3. Não existe número máximo de horas de estágio efetivadas na empresa, desde 

que exista contrato que comprove, e atividades previamente discriminadas e 

aprovadas pela Coordenadoria de Estágio. 

 

3.4. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas na Coordenação de Estágio do 

Curso de Administração, no Departamento de Administração. 
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As declarações abaixo devem ser preenchidas pela empresa que o aluno é 

funcionário, é proprietário ou estagiário. 

Atenção:  
 

• Deve-se suprimir linhas e imagens explicativas dos modelos. 

• O total de horas de atividades deverá corresponder ao total de horas do 
período registrado do estágio ou das atividades na empresa. São 
permitidas por lei o máximo de 6 horas de atividade diária. 
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C- Anexos 
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DECLARAÇÃO ALUNO ESTAGIÁRIO 
 
 
 
 
 
 
Data: __/___/ 
Nome da Empresa:_______ 
CNPJ da empresa: _________ 
 
 
 
À  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária 
Coordenadoria de Estágios do Departamento de Administração 
 

 

-ESTÁGIO CURRICULAR 

Lei 11.788 – 25/09/2008 

 

 

Declaramos que o Sr.(a) _________________________RG n.º 

_______________________ , é estagiário da empresa_________desde __/__/__ 

até __/__/__,  totalizando _____  horas de atividades nesta organização, como 

complementação acadêmica sob supervisão atual do(a) Sr. 

(a)________________________. 

 

 

Nome do supervisor responsável 
      __________________________ 

 
Assinatura 
__________________________ 

 
Telefone e e-mail do supervisor 
responsável: 
__________________________ 

 
 
 

Inserir	  carimbo	  da	  
empresa	  

Inserir	  Logo	  da	  
Empresa	  	  

Contratante	  
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DECLARAÇÃO ALUNO FUNCIONÁRIO 
 
 
 
Data: __/___/ 
Nome da Empresa:_______ 
CNPJ da empresa: _________ 
 
 
 
À  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária 
Coordenadoria de Estágios do Departamento de Administração 
 

 

-ESTÁGIO CURRICULAR 

Lei 11.788 – 25/09/2008 

 

 

Declaramos que o Sr.(a) _________________________RG n.º 

_______________________ , é funcionário da empresa ________ desde __/__/__ 

até __/__/__, totalizando _____  horas de atividades nesta organização, como 

complementação acadêmica sob supervisão atual do(a) Sr. 

(a)________________________. 

 

 

Nome do supervisor responsável 
      __________________________ 

 
Assinatura 
__________________________ 
Telefone e e-mail do supervisor 
responsável: 
__________________________ 

 
 

 
 

\ 
 

 

Inserir	  carimbo	  da	  
empresa	  

Inserir	  Logo	  da	  
Empresa	  	  

Contratante	  
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DECLARAÇÃO ALUNO SÓCIO-PROPRIETÁRIO 
 

 
Data: __/___/ 
Nome da Empresa:_______ 
CNPJ da empresa: _________ 
 
 
 
À  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária 
Coordenadoria de Estágios do Departamento de Administração 
 

 

-ESTÁGIO CURRICULAR 

Lei 11.788 – 25/09/2008 

 

 

Declaramos que o Sr.(a) _________________________RG n.º 

_______________________ , é sócio-proprietário desta 

empresa_______de__/__/__ até __/__/__, totalizando _____  horas de atividades 

nesta organização, como complementação acadêmica sob supervisão atual do(a) 

Sr. (a)________________________. 

 

 

 

Nome do supervisor responsável 
      __________________________ 

 
Assinatura 
__________________________ 

 
Telefone e e-mail do supervisor 
responsável: 
__________________________ 

 
 

 

 

Inserir	  Logo	  da	  
Empresa	  	  

Contratante	  

Inserir	  carimbo	  da	  
empresa	  
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PROTOCOLO 
 

 

 

 

 

Recebi para avaliação final, em  _____/ _______/ _______, o Relatório de Estágio e 

o Protocolo da SAE de que a Declaração da Empresa foi entregue, do aluno 

_________________________________________________, matriculado  na 

disciplina de Orientação de Estágio - área __________________. 

 

 

Assinatura do Prof. Orientador: _______________________________ 

 

Nome do Prof. Orientador: ___________________________________ 

 

 

O Relatório estará disponível para ser retirado no Departamento de Administração, 

durante o mês de ___________de 201__. Após este prazo o Departamento se 

reserva o direito de dar o destino mais apropriado ao Relatório de Estágio, não 

cabendo interpelações. 

 

 

Ciente 

Assinatura do Aluno: ___________________________________ 

 

Data: ______ 

 

 


