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REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

CAPÍTULO I - DAS BASES CONCEITUAIS 

Art. 1º. O Estágio Curricular constitui-se em uma atividade de investigação, explicitação e 

interpretação da realidade e de enriquecimento da formação profissional dos discentes. Parágrafo 

Único. O estágio curricular do curso de Psicologia do UNICERP consta de momentos de reflexão 

sobre o papel do psicólogo e sua atuação profissional em equipe multiprofissional, a vivência dos 

problemas, conflitos e desafios do trabalho psicológico, com o propósito de criar condições para 

que o aluno interaja com a comunidade e os serviços de saúde: identificando problemas e objetivos 

comuns, buscando soluções e desenvolvendo parcerias.  

 

CAPÍTULO II - DAS POLÍTICAS E OBJETIVOS DO ESTÁGIO CURRICULAR 

Art. 2º. As políticas e objetivos do Estágio Curricular visam:  

I - garantir obediência à legislação que regulamenta os estágios nas Instituições de Ensino 

Superior; à Lei 4.119/62 que regulamenta a profissão de psicólogo; à Resolução CNE/CES 

nº8/2004 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais e dispõe sobre a realização de estágio 

curricular supervisionado em cursos de graduação em psicologia; 

II - atender a uma concepção de realidade como totalidade e como articulação e interdependência 

mútuas entre os elementos que a compõem;  

III - contribuir para a consolidação do Centro Universitário do Cerrado-Patrocínio enquanto 

instituição de ensino superior voltado à busca de soluções para os problemas regionais e/ou 

nacionais;  

IV - fortalecer relações de parceria permanente e continuada com os campos de estágio 

supervisionado;  

V - buscar a superação da fragmentação e transitoriedade da dicotomia entre teoria e prática;  

VI - garantir uma avaliação permanente e continuada do estágio supervisionado com a 

participação de todos os envolvidos;  

VII - socializar os conhecimentos produzidos no processo de Estágio;  



VIII - estabelecer relação dinâmica entre teoria e prática, oportunizando ao estagiário mais um 

espaço para a produção de conhecimentos que fundamentem e qualifiquem sua formação 

profissional e de cidadania;  

IX - oferecer condições concretas de investigação, análise, interpretação com a realidade e 

intervenção nesta mesma realidade.  

CAPÍTULO III - DAS DIRETRIZES NORTEADORAS GERAIS 

Art. 3º. Os estágios curriculares obedecerão ao que determina a Lei 6.494/77, regulamentada pelo 

Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982, ao Regimento Geral do UNICERP, a este 

Regulamento e às outras normatizações a serem adotadas pela legislação e pelos órgãos 

deliberativos superiores. 

Art. 4º. Os estágios curriculares supervisionados são disciplinas obrigatórias do curso de 

Psicologia. 

Art. 5º. O estágio obedece a regulamento próprio aprovado pelo Colegiado de Curso de Psicologia 

após parecer do Conselho de Curso. 

Art. 6º. Nenhum acadêmico poderá colar grau sem ter cumprido, integralmente, o fixado em 

relação ao Estágio pela legislação pertinente, pelo Regimento Geral do UNICERP e por este 

Regulamento.  

Art. 7º. Só será permitido o estágio individual e/ou em grupo fora dos campos de estágio ou das 

linhas de pesquisa ou extensão de interesse institucional, em casos excepcionais, devidamente 

analisados e aprovados pelo Colegiado de Curso. 

Art. 8º. A realização do estágio ocorrerá, obrigatoriamente, mediante a assinatura do Termo de 

Compromisso celebrado entre o estagiário e o UNICERP e a instituição concedente de estágio.  

Art. 9º. O estágio curricular não cria vínculo empregatício de qualquer natureza. 

Art. 10°. Caberá, aos órgãos competentes da Instituição, zelar para que os estagiários não sejam 

utilizados em atividades que não as previstas no projeto de estágio.  

CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES 

Art. 11º. A Administração dos Estágios Curriculares deve ser entendida enquanto 

superintendência das relações entre o UNICERP e os Campos de Estágio, sob a coordenação do 

Coordenador do Estágio. O estágio supervisionado será organizado pela Coordenação de Estágio 

do Curso de Psicologia, sob a supervisão geral da Direção de Ensino do UNICERP. O mesmo 

será disponibilizado, conforme o fechamento dos convênios, cabendo à Coordenação de Estágio 

a determinação do local dos mesmos, visando o atendimento da demanda. Só terão validade 

curricular os estágios programados pela Coordenação de Estágios do UNICERP. 



Parágrafo único: Cada área de Estágio Curricular Supervisionado ficará sob a responsabilidade 

de um Supervisor de Estágio contratado pela FUNCECP, mantenedora do UNICERP. 

 

CAPÍTULO V – DA COORDENAÇÃO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES 

 

Art. 12º. A Coordenação de Estágio compete: 

I - Coordenar a elaboração da proposta de Regulamento de Estágio do Curso, submetendo-a a 

aprovação do Colegiado do Curso; 

II - Articular-se juntamente com os Supervisores de Estágio, objetivando vincular o estágio do 

curso às linhas de pesquisa e extensão do Centro Universitário do Cerrado - Patrocínio;  

III - Promover o intercâmbio e as negociações necessárias com instituições, entidades, 

comunidade e/ou empresas com vistas ao planejamento e operacionalização dos Estágios do 

Curso;  

IV - Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias com os Supervisores de Estágio; 

V - Encaminhar, oficialmente, os estagiários e supervisores aos respectivos campos de estágio;  

VI - Prover calendário próprio que atenda às várias etapas do processo de Estágio do Curso;  

VII - Supervisionar, periodicamente, os campos de estágio;  

VIII - Acompanhar o processo de avaliação do Estágio do Curso;  

IX - Propor o intercâmbio e troca de experiências de estágios através de publicações e seminários; 

X - Superintender as atividades ligadas ao estágio curricular;  

XI - Zelar pelo cumprimento do Regulamento de Estágio do Curso.  

CAPÍTULO VI - DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

Art. 13°. A Supervisão deve ser entendida como o acompanhamento do discente no decorrer do 

estágio, de forma a proporcionar ao estagiário pleno desempenho de ações, princípios e valores 

inerentes à realidade da profissão.  

Art. 14°. A Supervisão de Estágio será exercida por profissional psicólogo contratado pela 

FUNCECP. 

Art. 15°. Cada Supervisor de Estágio terá sob sua responsabilidade um grupo de alunos 

regularmente matriculados nas disciplinas de Estágio Supervisionado Básico I, II e III, e 

Profissional I, II e II, escalados de acordo com a complexidade da assistência desenvolvida no 

campo de estágio, de acordo com o estabelecido na Resolução CNE/CES nº8/2004. 

Art. 16°. Ao Supervisor de Estágio compete:  

I - Coordenar a execução das atividades didático-pedagógicas referentes aos estágios curriculares, 

de conformidade com o planejamento definido pelas partes envolvidas no acompanhamento do 

estagiário ou grupo de estagiários no campo de estágio;  



II - Articular e promover a socialização de experiências de estágio, a partir de seminários, 

publicações, cartilhas e outros meios, envolvendo o Colegiado de Curso; 

III - Manter o Coordenador de Estágio informado, através de relatório, sobre a frequência dos 

estagiários e desenvolvimento das atividades propostas do estágio;  

IV - Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias quando solicitado pelos órgãos 

competentes do Centro Universitário do Cerrado - Patrocínio; 

V - Participar da elaboração ou de alterações do Regulamento próprio de Estágios do Curso.  

 

CAPÍTULO VII – DAS ATRIBUIÇÕES DOS SUPERVISORES DE ESTÁGIO 

 
Art. 17°. Executar o plano de ensino do estágio supervisionado e as atividades práticas. 

Art. 18°. Supervisionar os alunos nos locais previamente disponibilizados para a realização do 

estágio supervisionado. 

Art. 19°. Estar devidamente uniformizado de acordo com os padrões estabelecidos e com o crachá 

de supervisor. 

Art. 20°. Controlar e registrar a frequência dos alunos nas atividades de estágio. 

Art. 21°. Preencher adequadamente as folhas de frequência de cada estagiário e entregá-las ao 

coordenador de estágio ao final do cumprimento da escala de cada setor de estágio. 

Art. 22°. Cumprir rigorosamente o cronograma apresentado pela Coordenação de Estágio. 

Art. 23°. Analisar as atividades desenvolvidas pelos alunos de forma contínua, orientando-os 

sempre que necessário. 

Art. 24° Exigir do aluno, quando necessário, o uniforme preconizado para o estágio, 

conhecimento técnico-científico e habilidades requeridas para a prática do estágio 

supervisionado. 

Art. 25°. Realizar a avaliação dos alunos individualmente e em grupo ao final de cada estágio, 

fornecendo um retorno aos mesmos, sobre seu desempenho durante as atividades desenvolvidas, 

postura e conhecimento.  

Art. 26°. Incentivar o bom desempenho dos alunos, estimulando seu aprendizado e aquisição de 

conhecimento. 

Art. 27°. Comparecer às reuniões convocadas pela coordenadoria de estágios. 

Art. 28°. Demonstrar domínio de conhecimento científico sobre as atividades desenvolvidas nos 

campos de estágio, bem como dos procedimentos executados pelos estagiários. 

Art. 29°. Estar receptivo às críticas construtivas. 

Art. 30°. Zelar pela manutenção e aperfeiçoamento do campo de estágio. 

Art. 31°. Colaborar para a manutenção de um ambiente agradável e ético, para com as equipes 

multiprofissionais, funcionários e grupos de estágio.  



Art. 32°. Analisar os relatórios institucionais desenvolvidos pelos grupos de estágio ao final de 

cada estágio. 

Art. 33°. Comunicar quaisquer alterações nas condições dos alunos estagiários ao Coordenador 

de Estágio. 

Art. 34°. Todas as intercorrências surgidas durante o desenvolvimento do estágio supervisionado 

deverão ser comunicadas imediatamente ao Coordenador de Estágio e posteriormente, deverão 

ser protocoladas e encaminhadas à Coordenação de Estágio. 

CAPÍTULO VIII - DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

Art. 35°. São considerados campos de estágio supervisionado as entidades de direito privado, os 

órgãos da administração pública, as instituições de ensino, as organizações não governamentais, 

a comunidade em geral e as próprias unidades de serviço do UNICERP.  

Art. 36°. Os campos de Estágio devem apresentar condições para:  

I - Planejamento e execução conjunta das atividades de Estágio;  

II - Avaliação, aprofundamento e produção de conhecimentos teórico-práticos no campo 

específico de trabalho;  

III - Vivência efetiva de situações concretas de trabalho, dentro de um campo profissional;  

IV - Parceria permanente e continuada com o UNICERP;  

V - Existência de infraestrutura material e de recursos humanos para um bom desempenho do 

Estágio Supervisionado;  

VI - Aceitação das condições de orientação, supervisão e avaliação dos estagiários pelo 

UNICERP;  

VII - Acatamento das normas disciplinares dos estágios curriculares do UNICERP.  

 

CAPITULO IX - DA ESCALA E FREQUÊNCIA DE ESTÁGIO 

 

Art. 37°. A escala de estágio (grupo de alunos distribuídos por local de estágio) será definida e 

afixada no início de cada semestre letivo, com nome de alunos / supervisor de estágio/ local de 

estágio. Esta escala não poderá ser alterada durante todo o período de estágio.  

Art. 38°. Qualquer modificação somente ocorrerá se avaliada e aprovada pela coordenação de 

estágio, diante da ocorrência das seguintes situações: 

I - Fechamento do setor onde ocorre a prática supervisionada; 

II - Afastamento do supervisor de estágio por tempo superior a quinze dias, sem substituição do 

mesmo; 

III - Prejuízo nas condições de saúde do aluno, decorrente do estágio em curso (com atestado 

médico); 



Art. 39°. O estágio básico I, II, III e profissional I terá carga horária de 100 horas e o estágio 

profissional II e III terá carga horária de 150 horas. 

§ 1º - Entende-se como falta a ausência do estagiário no decurso das horas diárias de trabalho 

programadas, seu atraso ou saída prematura. 

§ 2º - Por motivo de doença infecto-contagiosa, óbito de parentes próximos (restrito a pais, 

irmãos, avós, cônjuges e filhos), hospitalização ou compromissos eleitorais e/ou judiciais, o 

estagiário poderá ausentar-se mediante a respectiva comprovação por atestado médico ou 

atestado de óbito, de internação ou comprovante da justiça eleitoral, mantida a obrigação de 

repor, após estas intercorrências, o estágio na área perdida. 

Art. 40º. A solicitação de reposição de carga horária deverá ser encaminhada ao setor de 

Protocolo do UNICERP, no prazo máximo de 48 horas, acompanhada dos documentos 

comprobatórios mencionados no artigo anterior. Neste caso haverá apenas a reposição da carga 

horária e não da avaliação diária de desempenho do estagiário. 

Art. 41°. A aluna gestante terá seus direitos resguardados de acordo com a Lei, mediante atestado 

médico, devendo retornar às suas atividades de estágio ao final do prazo estabelecido, para 

reposição de carga horária. 

Art. 42°. As faltas justificadas deverão ser repostas de acordo com a necessidade da Instituição e 

com a aprovação do Coordenador, ficando a cargo deste a determinação da data de reposição. 

Art. 43°. O aluno que se ausentar do estágio, sem observância dos itens acima citados, será 

automaticamente reprovado na área faltosa de estágio. 

 
CAPÍTULO X – DOS DEVERES DO ESTAGIÁRIO 

 
Art. 44°. Estar regularmente matriculado no curso. 

Art. 45°. Informar-se e cumprir as normas e regulamentos do estágio supervisionado. 

Art. 46°. Acatar as orientações dos Supervisores de Estágio. 

Art.47°. Apresentar relatórios, pesquisas, trabalhos ao professor supervisor quando solicitados. 

Art. 48°. Comparecer pontualmente ao local do estágio. 

Art. 49°. Ser assíduo. As faltas deverão ser protocoladas, juntamente com o documento 

comprobatório, até 48 horas após a ocorrência das mesmas. 

Art. 50°. Respeitar as particularidades de cada instituição concedente de estágio e obedecer às 

normas estabelecidas das instituições parceiras do UNICERP.   

Art. 51°. Usar o crachá de identificação durante toda a permanência no campo de estágio. 

Art. 52°. Respeitar o Código de Ética dos Profissionais de Psicologia. 

Art. 53°. Zelar pela ordem dos materiais utilizados em cada unidade de estágio. 

Art. 54°. Desempenhar suas atividades com responsabilidade, utilizando seu conhecimento 

teórico-científico e suas habilidades técnicas. 



Art. 55°. Não ausentar-se do campo de estágio durante o horário de atividades, salvo quando 

autorizado pelo supervisor. 

Art. 56°. Evitar manifestações barulhentas em qualquer recinto da instituição do campo de 

estágio. 

Art. 57°. As estagiárias deverão se apresentar com unhas curtas, cabelos presos e evitar 

adornos (brincos grandes, colares, pulseiras, anéis). Os estagiários deverão estar sempre 

barbeados. 

Art. 58°. O aluno não deverá utilizar aparelho celular durante o horário de estágio. 

Art. 59°. É proibido fumar, consumir bebidas alcoólicas e consumir drogas ilícitas. 

Art. 60°. Qualquer intercorrência, reclamação, solicitação ou reivindicação deverá ser 

encaminhada diretamente ao supervisor e ao coordenador de estágio, quando necessário. 

Art. 61°. Cumprir o planejamento de atividades estabelecido para o estágio supervisionado. 

Art. 62°. Preservar o relacionamento interpessoal saudável com acadêmicos, supervisores, 

chefias, funcionários das instituições concedentes de estágio e clientes. 

 

CAPITULO XI - DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

 

Art. 63°. A avaliação da aprendizagem é entendida como um processo contínuo, acumulativo e 

diário do desempenho do aluno, variando de 0 (zero) a 10 (dez), de acordo com o campo de 

estágio. 

Art. 64°. Cada grupo de alunos será supervisionado por um Psicólogo, o qual é orientado pelo 

Coordenador de Estágio. 

Art. 65°. A frequência mínima obrigatória é de 100% (cem por cento) do total de horas definidas 

no estágio supervisionado.  

Art. 66°. O aluno será considerado aprovado, na respectiva área de atuação, quando alcançar a 

média final igual ou superior a 60,0 (sessenta) pontos, os quais são distribuídos em 100,0 (cem) 

pontos da seguinte forma: 60 (sessenta) pontos para a avaliação da parte prática e 40 (quarenta) 

pontos para a avaliação do relatório final. E frequência igual a 100% da carga horária, sendo que 

no Estágio Profissional I, II e III, obrigatoriamente 60% da carga horária deve ser cumprida em 

atividades práticas.   

Art. 67°. A avaliação do aproveitamento do estágio será feita, através do acompanhamento 

contínuo e sistemático do progresso do aluno, levando-se sempre em consideração, o perfil do 

profissional que o Curso de Psicologia do UNICERP pretende formar. 

Art. 68°. A avaliação do aluno, em campo de estágio, terá como base os seguintes aspectos: 

facilidade de compreensão; nível de conhecimento teórico; organização e método; iniciativa; 

cooperação; interesse; assiduidade; pontualidade; responsabilidade; zelo pelo material da 

unidade; sociabilidade e desembaraço; postura profissional.  



Art. 69°. O desempenho do estagiário no Estágio Supervisionado será avaliado em conformidade 

com os critérios de avaliação da ficha de avaliação em anexo. 

Art. 70°. A reprovação, por insuficiência de nota ou frequência no estágio, implica a repetição 

integral do estágio curricular supervisionado, mediante nova matrícula.  

 

CAPITULO XII - DOS ACIDENTES DE TRABALHO 

 

Art. 71°. O UNICERP tem contrato com uma seguradora para garantir a cada aluno o seguro 

contra acidentes pessoais, acidentes com riscos biológicos e/ou material perfurocortante, tanto no 

ambiente da instituição de ensino quanto nas instituições concedentes de estágio curricular. 

Art. 72°. Os acidentes de trabalho ocorridos durante o estágio curricular deverão ser comunicados 

ao setor responsável da Instituição onde for realizado o estágio, obedecendo aos critérios do 

protocolo definido pela mesma. O supervisor de estágio ficará responsável pela adoção das 

providências cabíveis no momento do acidente. 

 

CAPITULO XIII – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Art. 73°. As infrações éticas e morais cometidas pelo aluno estagiário estarão sujeitas às 

penalidades conforme o Regimento Geral do UNICERP. 

Art. 74°. O aluno estagiário que infringir estas normas será passível das sanções a seguir 

especificadas, obedecendo a seguinte ordem: 

I. Advertência verbal do supervisor de estágio. 

II. Advertência por escrito do supervisor ao estagiário, registrada na ficha de avaliação 

de estágio do estagiário com cópia à Coordenação de estágio. 

III. Cancelamento do estágio. 

Parágrafo único – A aplicação da sanção disciplinar prevista no item III caberá recurso do 

estagiário, preliminarmente à Coordenação de estágio e ao Colegiado de curso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 75°. Estas normas referentes ao Estágio Curricular supervisionado entrarão em vigor após 

aprovação do Conselho de Curso e do Colegiado de Curso. 

 

 

 

Coordenação de Estágio do Curso de Psicologia 
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CURSO DE PSICOLOGIA 

FREQUÊNCIA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO I, 

II e III 

 

ALUNO:______________________________________________________________ 

LOCAL DE ESTÁGIO:_________________________________________________ 

SUPERVISOR:________________________________________________________ 

ANO:_________________________________________________________________ 

 

 

 
DATA 

 

HORARIO 

 

C.H. 

 

ASSINATURA DO ALUNO 

 

VISTO SUP. 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
CARGA HORARIA TOTAL 

    

SUPERVISOR DE ESTAGIO 

        CRP-MG:_____________ 

 

 



 

CURSO DE PSICOLOGIA 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO I, II e III 

RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

Aluno: ____________________________________________________________________ 

Local de estágio: ____________________________________________________________ 

Supervisor: _________________________________________________________________ 

 

Data ATIVIDADE DESENVOLVIDA Visto S.E. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

CURSO DE PSICOLOGIA 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO I, II, III 

DIÁRIO DE CAMPO 

ALUNO:______________________________________________________________ 

LOCAL DE ESTÁGIO:_________________________________________________ 

SUPERVISOR:________________________________________________________ 

DATA:_________________ 

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO BÁSICO I, II e III 

PROFISSIONAL I, II e III 

CURSO DE PSICOLOGIA 

AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR 

 

Nome do Aluno:  

Local de Estágio: 

Supervisor: 

Carga Horária cumprida:  

Período: 

 

CRITÉRIOS DEFINIÇÕES NOTA 

1. FACILIDADE DE 

COMPREENSÃO 

Rapidez e facilidade de interpretar, pôr em prática ou entender as 

informações verbais ou escritas 

 

 

2. NIVEL DE CONHECIMENTO 

TEÓRICO 

Conhecimento demonstrado no cumprimento do estágio, tendo em vista sua 

escolaridade 

 

3. ORGANIZAÇÃO E MÉTODO Uso de meios racionais visando melhorar a organização para realização do 

trabalho 

 

4. INICIATIVA Capacidade de procurar novas soluções dentro dos padrões adequados  

5. COOPERAÇÃO Atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir para o alcance de 

um objetivo comum 

 

6. INTERESSE Envolvimento na execução das tarefas e conhecimento da empresa  

7. ASSIDUIDADE Comparecimento nos dias exigidos, cumprindo o número de horas/dia   

8. PONTUALIDADE Comparecimento na hora determinada para o início dos trabalhos  

9. RESPONSABILIDADE Cumprimento das atribuições e deveres decorrentes do estágio  

10. ZELO PELO MATERIAL DA 

UNIDADE 

Cuidado demonstrado pelo material utilizado  

11. SOCIABILIDADE E 

DESEMBARAÇO 

Facilidade e espontaneidade com que age frente às pessoas e situações  

12. POSTURA PROFISSIONAL Atitude adequada no desempenho das atividades na empresa  

 

TOTAL DE PONTOS:                                                                                                                    MÉDIA FINAL: 

 

Data: ____/____/________ 

 

 

_____________________________ ______________________ 

Assinatura do Supervisor                                          Coordenador do Curso de Psicologia 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL DE ESTÁGIO CURRICULAR PROFISSIONAL I, II, 

III 

CURSO DE PSICOLOGIA 

AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR 

 

Nome do Aluno:  

Local de Estágio:  

Supervisor:  

Carga Horária cumprida:  

Período:  

 

CRITÉRIOS DEFINIÇÕES NOTA 

1. AVALIAÇÃO PRÁTICA Desempenho do aluno na execução das atividades práticas no 

estágio. 
 

2. AVALIAÇÃO TEÓRICA Desempenho do aluno no relatório final de estágio.  

3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Avaliação que o aluno é submetido diariamente no estágio.  

 

 

CRITÉRIOS DEFINIÇÕES C.H. 

1. SUPERVISÃO Carga horária total de supervisão.  

2. ATENDIMENTOS Carga horária total de atendimentos realizados.  

3. LEITURA Carga horária total destinada a leitura de material.  

4. PREPARAÇÃO DE 

MATERIAL 

Carga horária total destinada a preparação de material.  

TOTAL   

 

 

RESULTADO FINAL: APROVADA 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

 

Data:  

 

 

_____________________________ ______________________ 

Assinatura do Supervisor                                          Coordenador do Curso de Psicologia 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO I, II 

e III. 

 

 O aluno (a) deverá elaborar um relatório individual, que será entregue aos 

supervisores de estágio ao final do período de estágio realizado. 

 Apresentamos o roteiro com a finalidade de orientar e contribuir para a elaboração 

do relatório, observando as normas da ABNT. O aluno deverá escrever o relatório 

final de estágio baseado no MANUAL DE NORMALIZAÇÃO DE 

TRABALHOS ACADÊMICOS DO UNICERP, o mesmo se encontra no site do 

UNICERP no link pesquisa - normalização de trabalhos. No manual o aluno 

encontrará a maneira correta de fazer a capa (modelo página 26 do Manual do 

UNICERP); como fazer a folha de rosto (modelo página 28 do Manual do 

UNICERP); como fazer o sumário (modelo página 45 d Manual do UNICERP), 

a forma de citar as referências bibliográficas; como colocar as referências ao final 

do trabalho (modelo a partir da página 56 do Manual do UNICERP); o que é anexo 

e apêndice (informação também encontrada no Manual do UNICERP), enfim 

encontrará todas as informações necessárias para a escrita correta de um trabalho 

acadêmico. 

 É necessário escrever sobre todas as instituições nas quais foram realizados os 

estágios. Não é necessário escrever um relatório para cada instituição e sim 

escrever sobre todas no mesmo relatório. 

 O relatório deve conter no máximo 15 páginas e no mínimo 13 páginas, 

contando com anexos, apêndices, referências bibliográficas. 

 

ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DOS CAMPOS DE 

ESTÁGIO 

 

1 – O QUE É RELATÓRIO? É um documento no qual uma pessoa ou grupo de 

pessoas expõe as atividades desenvolvidas ou presta conta de seus atos a uma outra 

pessoa ou instituição. Serve, portanto, para divulgar informações e constituir uma 

forma de registro permanente destas informações. 

Orientações gerais: 

a) Deve, em primeiro lugar, responder à pergunta: o que se passou? O relatório tem 

como base um fato (ou conjunto de fatos) ou dados. Deve defini-los, situá-los e 

escrevê-los, limitando-se apenas ao essencial e útil, concentrando-se no que é 

característico e sugestivo, tendo em vista que se destina a permitir ao leitor fazer uma 

ideia precisa e correta da realidade. O relatório deve ser fiel, objetivo e imparcial, mas 

também seletivo e crítico dos fatos ou dados. 

b) Deve, em segundo lugar, responder à pergunta: o que pensa sobre o assunto? 

Refere-se à característica essencial do relatório que o distingue de um simples relato. 

Exige análise, pede reflexão, raciocínio, enfim analisar as conclusões ou soluções 

cabíveis em fase dos dados ou fatos escolhendo a mais pertinente. 

c) Deve, em terceiro lugar, responder à pergunta: que fazer? Dada a conclusão ou 

solução preconizada, o aluno deve apresentar propostas práticas e exequíveis, 

sugestões concretas de pensamento e ação. Todo relatório deve caminhar para este 

objetivo: que fazer no futuro em face do que se verificou no passado? 



2 – ESTRUTURA Geralmente é composto por: capa - folha de rosto - sumário – 

introdução – desenvolvimento do texto – considerações finais – anexos e apêndices. 

 

Introdução:  
Inicialmente deve ser feito referência à ordem, motivo que determina a elaboração do 

relatório. Após, deverá ser feito uma breve menção do assunto do relatório. 

A introdução serve para dizer por que o relatório foi feito. Além disso, os termos 

utilizados pelo autor com sentido especial devem ser definidos neste item. 

Aqui o aluno pode e deve usar referências bibliográficas para embasar sua introdução, 

desde que as mesmas tenham a ver com o conteúdo dos locais de estágio. Utilizem 

também as referências lidas para a elaboração de resenhas solicitadas pelas 

supervisoras de estágio.  

 

Instituições Estagiadas:  
O aluno deve relatar ou descrever as atividades desenvolvidas em cada instituição 

estagiada, as dificuldades encontradas e resultados obtidos, dando todas as 

informações e esclarecimentos que se façam necessários à perfeita compreensão do 

assunto. Este relato deve ser objetivo, imparcial e honesto, baseado no levantamento 

das atividades desenvolvidas no estágio. NÃO É NECESSÁRIO DESCREVER O 

DIA-A-DIA NAS INSTITUIÇÕES, POIS ESSAS INFORMAÇÕES CONSTAM 

NO DIÁRIO DE CAMPO.  

 

Poderão ser utilizados tabelas, gráficos, fotografias, etc., para facilitar a compreensão 

do documento. Podem ser colocadas no desenvolvimento do texto ou, se muito 

extensos, reunidos em forma de anexo.  

 

Descreva as atividades (assistenciais, administrativas, educacionais e de pesquisa) 

que você realizou durante o seu estágio.  

 

Comente aspectos que considera importantes no funcionamento dos seus locais de 

estágio quanto a: 

a) área física 

b) recursos humanos 

c) relacionamento da equipe 

d) orientação recebida 

e) recursos materiais e financeiros 

 

NÃO COLOCAR NOMES NO RELATÓRIO FINAL. 

 

Considerações finais: 

As considerações finais do relatório devem expressar as conclusões e sugestões (ou 

recomendações), que por sua vez, devem estar baseadas na argumentação que as 

precede (desenvolvimento do texto). Sugestões ou recomendações são extremamente 

úteis para o aperfeiçoamento do serviço e/ou do estágio. 

 

Referências Bibliográficas 

Neste item vocês devem colocar todas as referências bibliográficas que foram 

utilizadas no texto. NÃO COLOCAR REFERÊNCIAS QUE NÃO FORAM 

UTILIZADAS. 

 


