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ATRIBUIÇÕES DO(A) ESTAGIÁRIO(A)  
 

 

I – Participar do processo de planejamento, realização e avaliação das atividades; 

II - Realizar todas as atividades previstas nas etapas de estágio, bem como manter um 

registro atualizado de todas elas; 

III – Comunicar e justificar por escrito ao Coordenador do Estágio ou ao Professor 

Orientador, sua ausência em atividade prevista; 

IV – Repor as atividades previstas no cronograma, cuja justificativa de ausência tenha 

sido aceita pelo responsável; 

V – Entregar ao Professor Orientador todos os registros das etapas definidas no estágio 

na data prevista no cronograma; 

VI – Entregar no prazo previsto o trabalho final do curso; 

VII – Observar horários e normas estabelecidas, no espaço de estágio, quanto àquelas 

estabelecidas no Termo de Compromisso; 

VIII– Trajar-se de modo condizente com o ambiente de trabalho e as atividades a serem 

desenvolvidas; 

IX – Manter discrição em relação às informações e às ações referentes à participação 

em atividades reaizadas no espaço de estágio e, na realização das etapas; 

X – Manter em todas as atividades desenvolvidas nas etapas uma atitude ética 

conveniente ao desempenho profissional; 

XI – Zelar pelo bom nome da UniCV e da instituição. 

 

 

 

Fonte: Regulamento Geral de Estágio. Maringá - Pr. Disponível em: https://unicv.edu.br/wp-

content/uploads/2021/10/RESOLUCAO-CONSEPE-No-005-2021-APROVA-REGULAMENTO-

GERAL-DE-ESTAGIO.pdf 
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TERMO DE CONDUTA DO(A) ESTAGIÁRIO(A) 
 
 

 

Eu,                                                      , devidamente matriculado(a) nas disciplinas 

de Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório, RA:                                , 

declaro para os devidos fins estar ciente das 10 atribuições do estagiário(a) contidas 

na Regulamento Geral do Estágio Supervisionado dos Cursos de 

Bacharelado,  Licenciatura e Pós Graduação do Centro Universitário Cidade 

Verde – UniCV e que o não cumprimento poderá implicar na rescisão do Termo de 

Compromisso de Estágio e do não cumprimento da carga horária no campo inserido 

devido a minha conduta.  

 

Sem mais para o momento,  

 

 

       Município/UF  ,    dia     de    mês     de     ano      .  

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
Assinatura do(a) Estagiário(a)  
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