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APRESENTAÇÃO 

 

Este manual foi elaborado nos moldes de uma apostila de introdução ao estágio, 

visando  basicamente  preparar  e  orientar  o  aluno  para  as  novas  rotinas  deste  ciclo  de 

aprendizagem. Além de  tratar da  temática  inerente aos direitos e deveres do estagiário, em 

linhas gerais outros  importantes aspectos do dia‐a‐dia do estágio  foram abordados,  como a 

relação direta entre o educando e o seu supervisor, o respeito às pessoas e aos valores éticos 

indispensáveis ao exercício profissional, além da questão do aproveitamento pedagógico do 

estagiário e a importância deste instrumento social em sua formação profissional. 

O  estágio,  sem  dúvida,  é  um  dos  principais  caminhos  que  o  aluno  tem  para 

adquirir  experiências  e  vivências,  bem  como  para  desenvolver  seu  senso  crítico  acerca  da 

profissão. Na busca deste objetivo a supervisão merece um papel de destaque, pois cabe ao 

supervisor criar as condições necessárias para garantir e viabilizar o debate e a compreensão 

de  todo  o  processo  de  ensino‐aprendizagem,  sempre  encorajando  o  aluno  a  refletir  e  a 

questionar  os  paradoxos  existentes  entre  os  conceitos  teóricos  e  a  prática  profissional 

propriamente dita. 

Assim,  tanto  o  aluno  como  o  seu  supervisor  devem  estar  integralmente 

comprometidos com este processo pedagógico, caminhando  juntos pela via do respeito e da 

ética. Se por um lado o aluno é beneficiado pela experiência, competência e orientação do seu 

supervisor,  por  outro,  o  supervisor  tem  a  oportunidade  de  crescer  e  aperfeiçoar‐se 

profissionalmente. E através desta  troca de  ideias e experiências  só  se contabilizam ganhos, 

uma  vez  que  a  sociedade  passa  a  contar  com  um  profissional  mais  bem  preparado  e 

experiente;  a  profissão  ganha  em  dignidade;  e  o  profissional  dedicado  ganha  o  respeito,  o 

reconhecimento e a admiração de todos. 

Esperamos que este manual seja um eficiente guia tanto para o aluno como para 

o  supervisor,  capaz  de  orientá‐los  nesse  caminho  de mútuas  descobertas,  aprendizagem  e 

crescimento profissional. 

 

Coordenadoria de Reintegração 

Social e Cidadania 
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Aspectos Pedagógicos 

1. DEFINIÇÃO DE ESTÁGIO 

A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (lei do estágio), define o estágio como 
ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 
preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular 
em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 
jovens e adultos. 

Em outras palavras, podemos dizer que o estágio nada mais é do que uma etapa 
do processo de formação pessoal e profissional do estudante, na qual o educando tem a 
possibilidade de vivenciar a prática de boa parte dos conteúdos e conceitos teóricos que 
diuturnamente aprende na sala de aula, além de interagir com profissionais da sua area de 
atuação no trato das questões do dia-a-dia da profissão. 

 

2. ESPÉCIES DE ESTÁGIO 

O estágio pode ser obrigatório ou não-obrigatório (facultativo).  
 
Estágio obrigatório é aquele que faz parte da grade curricular obrigatória de 

curso superior ou de formação profissional, de responsabilidade da instituição de ensino e que 
se configura através da inserção do aluno em espaço sócio-institucional denominado “campo 
de estágio”, ou seja, em organizações governamentais, não governamentais, iniciativa privada 
e entidades do terceiro setor – ONGs. 

 
Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 

acrescida à carga horária regular e obrigatória. 
 
 

3. PROCESSO PEDAGÓGICO 
 

Dá-se o nome de processo pedagógico ao conjunto de etapas, meios, métodos e 
práticas que conduzem o aluno à sua integral formação. E o estágio, sendo uma das etapas 
desse processo contínuo de aprendizagem, insere-se perfeitamente neste contexto. 

 
O estágio profissional não deve ser encarado como um emprego, uma vez que a 

sua essência e os seus objetivos são eminentemente pedagógicos. Portanto, o estagiário deve 
sempre ter em mente que o período de estágio, sobretudo, é um período de aprendizado. 
Como tal, é o período ideal para buscar novos conhecimentos, adquirir competências, 
experiências, solucionar dúvidas e praticar.   

 
 

4. SUPERVISÃO 
 

Durante o período de estágio o educando deve ser orientado, acompanhado e 
avaliado por seu supervisor, que é a pessoa responsável pela condução do processo 
pedagógico durante a prática profissional no campo de estágio. 
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Entre outras obrigações, o supervisor assume o compromisso de transmitir ao 

estagiário uma parcela da sua experiência profissional. E não apenas sob o ponto de vista 
técnico mas, sobretudo, em relação aos aspectos éticos indispensáveis ao exercício da 
profissão, devendo zelar, ainda, pela solidez da formação desse futuro profissional.  

 
O estagiário deve ver em seu supervisor a figura de um professor que se importa 

com o seu desenvolvimento profissional, ao invés de vê-lo como chefe. Isto não significa 
ausência de hierarquia ou insubmissão aos regramentos. 

 
 

5. SUPERVISOR E ESTAGIÁRIO 
 

O relacionamento entre supervisor e estagiário deve ser pautado pelo respeito e 
consideração mútuos, verdadeiros pilares onde se apóiam as relações bem sucedidas. Espera-
se que entre os sujeitos do processo pedagógico seja construída uma relação de confiança e 
cooperação.  

 
O supervisor deve zelar pelo fiel cumprimento do plano de atividades conforme 

estabelecido na proposta pedagógica, evitando que o educando exerça atividades estranhas 
aos objetivos do estágio, bem como deve delimitar as funções do aluno. É de suma importância 
que o estagiário saiba exatamente quais as atividades que irá desempenhar. 

 
 
6. COMPETÊNCIAS DO SUPERVISOR 
 
- Introduzir o aluno no campo de estágio 
- Apresentar a estrutura da organização e o seu funcionamento 
- Apresentar os programas institucionais 
- Atribuir e delimitar as funções do aluno 
- Orientar e coordenar as atividades que serão desenvolvidas 
- Cumprir o plano de atividades 
- Avaliar o estagiário periodicamente  
- Ser sincero e franco quanto às potencialidades e limitações do estagiário 
- Criar oportunidades para o estagiário desenvolver atividades com autonomia e criatividade 
- Estimular o debate de ideias e a troca de experiências 
- Ter confiança e acreditar na capacidade do aluno 
- Ser claro e objetivo 
- Ser capaz de criar estratégias para despertar a participação e o interesse do aluno no 
processo de aprendizagem 
- Ser capaz de transmitir segurança ao estagiário  
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7. COMPETÊNCIAS DO ESTAGIÁRIO 
 

 
- Demonstrar interesse pelo estágio 
- Respeitar seu supervisor, a instituição e o usuário 
- Ser capaz de assumir suas responsabilidades como sujeito ativo do processo pedagógico 
- Inteirar-se da estrutura e dos programas institucionais relacionados à atividade de estágio 
- Observar os princípios éticos da profissão 
- Ser objetivo, claro, crítico e criativo 
- Ter iniciativa 
- Ter discrição 
- Ser comunicativo 
- Ser pontual 
- Ser organizado 
- Ser dinâmico 
- Ser auto-crítico 
- Ser atencioso e dedicado 
- Ser ponderado 
- Executar com responsabilidade todas as atividades práticas que lhe forem atribuídas dentro 
do âmbito de ação da área 
- Manter o sigilo das informações que tiver acesso 

 
 

8. PLANO DE ATIVIDADES 
 

Todo estagiário deverá ter um plano de atividades elaborado por sua instituição 
de ensino, cuja participação da entidade concedente e do próprio educando é fundamental. O 
plano de atividades deverá descrever a relação de atividades que serão desenvolvidas 
durante o estágio, de sorte que o aluno não tenha dúvidas sobre os objetivos da proposta 
pedagógica, suas etapas, avaliações e prazos que deverão ser cumpridos.  

 
O plano de atividades válido é o que está no termo de compromisso assinado 

pelo aluno no início do estágio.  
 
 

9. RELATÓRIOS E AVALIAÇÕES 
 

Como a atividade de estágio é uma atividade de aprendizado, é fundamental que 
o aluno seja avaliado ao final de cada período. As avaliações são importantes porque revelam 
o grau de desenvolvimento do aluno, além de indicar quais são os seus pontos fortes e pontos 
fracos, permitindo que o trabalho de acompanhamento seja direcionado nesta ou naquela 
direção. 
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Aspectos Contratuais 

10. TERMO DE COMPROMISSO 
 

Termo de compromisso é o contrato firmado entre a instituição de ensino, o 
estudante e a entidade concedente para a prática de estágio e, grosso modo, equivale a um 
contrato de trabalho. É neste instrumento que estão previstos todos os direitos e garantias do 
estagiário, tais como o horário, a duração, as atribuições, as competências, o valor da bolsa, 
enfim, tudo que o estagiário precisa saber. 

 
 
 

11. REMUNERAÇÃO  
 
A bolsa-auxílio é paga por horas estagiadas e não por dias trabalhados. 
As horas de estágio cumpridas pelo educando são remuneradas através do 

pagamento de uma bolsa, também chamada de “bolsa-auxílio”.  
 
A bolsa paga ao estagiário não têm natureza jurídica de salário. Ao contrário, 

trata-se de uma ajuda de custo ofertada ao estudante para que ele possa dedicar-se 
exclusivamente ao estágio. Por isso a relação entre estagiário e entidade concedente do 
estágio é uma relação de aprendizado e não uma relação de emprego.  

 
Assim, o estagiário não tem direitos trabalhistas ou direito a licença maternidade, e 

a eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre 
outros, não caracteriza vínculo empregatício. 

 
 

12. AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 

É uma concessão pela instituição concedente de recursos financeiros para auxiliar 
nas despesas de deslocamento do estagiário ao local de estágio e seu retorno, sendo opcional 
quando se tratar de estágio obrigatório e compulsório quando estágio não obrigatório. Essa 
antecipação pode ser substituída por transporte próprio da empresa, sendo que ambas as 
alternativas deverão constar do Termo de Compromisso. 

 
 

13. FALTAS, ATESTADO MÉDICO E OUTRAS OCORRÊNCIAS 
 

 
O estagiário que deixar de comparecer ao local de estágio sofrerá desconto no 

pagamento da bolsa, ainda que a falta ao estágio ocorra por motivo de doença e o aluno 
apresente atestado médico.  

 
As faltas do estagiário não podem ser justificadas, abonadas ou compensadas 

em outro dia, tendo em vista que o estagiário é regido pela Lei do estágio 11.788 de 25 de 
setembro de 2008, e não pela legislação trabalhista – CLT. 

 
Em casos de falta, recomenda-se que o estagiário avise com antecedência a sua 

ausência no estágio e, em qualquer outra situação que não haja expediente no local de estágio 
(mesmo sendo dia útil), fica terminantemente proibido a compensação de horas. 
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Com relação aos feriados Municipais e emendas de feriados, a ausência do 

estagiário será abonada pelo supervisor do estágio ou pelo responsável direto pelo estagiário.  
 

 

14. CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
 
 
O estagiário tem o compromisso de cumprir a jornada estabelecida em contrato.O 

mesmo deverá assinar diariamente com pontualidade a frequência das horas de seu estágio, 
cumprindo-as integralmente de acordo com os limites dos termos de compromisso, sob pena 
de sofrer descontos no pagamento da sua bolsa. Em casos de reiterados atrasos ou faltas, o 
estagiário poderá ter seu termo de compromisso rescindido. 
 
 
 

15. PERÍODO DE RECESSO  
 

 
O período de recesso poderá ser usufruído da seguinte forma: 
 
a) A cada 12 (doze) meses o estagiário terá direito a um recesso remunerado de 

trinta dias, preferencialmente durante as suas férias escolares, observando a 
necessidade da unidade de estágio e antecipadamente acordado com o 
responsável direto e/ou supervisor. 

 
b) Se a duração do estágio for inferior a um ano, o estagiário terá direito ao 

recesso de forma proporcional, lembrando que o recesso só começa à partir 
do sexto mês de estágio. 

 
c) O estagiário deverá usufruir obrigatoriamente o seu recesso na forma integral 

ou proporcional antes do término do seu contrato. Em casos de eventuais 
desligamentos, o supervisor deverá verificar se o estagiário usufruiu ou não do 
recesso e desligá-lo somente após a data do término do recesso. 

 
 

 

16. DIAS DE PROVA 
 

 
O estagiário poderá ter sua carga horária reduzida à metade nos dias de prova, 

desde que comunique ao seu supervisor do estágio ou ao responsável pela unidade de estágio 
com antecedência. Apresentando as respectivas datas das avaliações acadêmicas ou 
escolares assinadas pelo supervisor do curso.  

  
Nos dias de prova o estagiário cumprirá apenas metade da sua carga horária. 
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17. PRAZO DE DURAÇÃO DO ESTÁGIO 
 
O prazo de duração do estágio é de 12 (doze) meses, prorrogável por igual 

período (até 24 meses). Após os 24 meses de estágio, não será permitido em hipótese 
nenhuma a permanência do estagiário na unidade de estágio. 
 
 
 

18. MUDANÇA DE UNIVERSIDADE 
 

 
Nos casos de mudança de universidade, mudança de escola de ensino regular, 

desistência ou abandono do curso, o estagiário deverá comunicar seu supervisor com a 
máxima URGÊNCIA e comunicar a FUNDAP pelo email estagioselecao@fundap.sp.gov.br  
para que sejam tomadas as medidas necessárias ( novo aditivo ou rescisão do termo de 
compromisso).  
 

 

Aspectos Pessoais 

19. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 
 

O estagiário tem o dever de zelar e cuidar dos equipamentos, materiais e objetos 
que lhe forem fornecidos, deles usando estritamente para desenvolver as atividades 
designadas, sob pena de responder pelos danos causados em caso de destruição, inutilização, 
desperdício ou uso pessoal. 

 
É expressamente proibido o uso de equipamentos pessoais (note book, net book e 

tablet) nas unidades de estágio. 
 
 

20. ATIVIDADES PROIBIDAS 
 

São atividades alheias ao estágio e que podem ocasionar a rescisão imediata do 
contrato de estágio. 
 
- usar a internet para acessar redes sociais ou sites inúteis ao desenvolvimento profissional;  
(Face Book, Orkut, MSN, Youtube, Twitter entre outros).    
- utilizar o telefone para tratar de assuntos particulares ou usá-lo em desacordo com as normas 
regulamentares; 
- usar materiais em proveito próprio ou desperdiçá-los; 
- utilizar aparelhos sonoros durante as horas de estágio; 
- demais atividades assemelhadas definidas pelo supervisor e/ou responsável pela unidade, 
como sendo incompatíveis com o plano de estágio. 
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21. SIGILO PROFISSIONAL 
 

O estagiário tem o dever ético de manter sob sigilo toda e qualquer informação 
que lhe for confiada, bem como o teor de documentos e demais papéis institucionais que 
porventura tiver acesso.  

 
Cabe ao supervisor, orientar o estagiário sobre sua postura ética e profissional 

dentro da unidade de estágio, de forma que o estagiário fique ciente que assuntos sigilosos 
inerentes ao estágio, não devem ser tratados fora do seu local de estagio.  

  
 

 
22. ROUPAS E ACESSÓRIOS INADEQUADOS 
 

O local de estágio exige o uso de roupas e acessórios adequados à seriedade do 
ambiente (roupas discretas). E quando o local em questão é um órgão da administração 
pública, o cuidado estético deve ser redobrado para que o serviço público como um todo não 
seja exposto. 

 
Sendo assim, é inconveniente apresentar-se ao local de estágio com as seguintes 

roupas e acessórios: 
 
- blusas ou camisas que deixem à mostra a região das costas, do tórax ou abdominal; 
(baby look e tops) 
- micro-saia, tops e assemelhados; 
- shorts ou bermudas; 
- roupas em tecidos finos ou transparentes; 
- blusas e camisas com decote acentuado;  
- chapéu, boné, óculos escuros e assemelhados; 
- roupas próprias para a prática de esportes; 
- roupas muito justas, bem como todos os trajes que sejam incompatíveis com a seriedade do 
ambiente de estágio. 
 

  
23. POSTURA, APARÊNCIA E VOCABULÁRIO 

 
A aparência é importante e implica em higiene pessoal e asseio, bem como todos 

os demais cuidados básicos de higiene (barba aparada, cabelos penteados ou presos (homens 
com cabelos longos), e roupas limpas.    

 
Ao falar, recomenda-se o uso de tom moderado (nem alto e nem baixo) evitando 

gírias, palavras ou expressões que fujam às regras da linguagem formal. 
 
Ao sentar recomenda-se uma postura ereta no ambiente de estágio evitando 

debruçar sobre mesas e cadeiras. 
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24. ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
 
- Demonstre autoconfiança e segurança 
- Quando não souber alguma coisa, não exite em perguntar 
- Jamais dê informações se não tiver certeza 
- Não gesticule exageradamente e mantenha a postura 
- Ao usar o telefone seja breve e objetivo 
- Errar é humano, mas, procure evitar erros perguntando, pesquisando e se aprimorando.  
- Se errar, reconheça o erro e assuma a responsabilidade 
- Não tente transferir a culpa do seu erro para terceiros 
- Durante o atendimento use palavras adequadas seja respeitoso e gentil com o usuário 
- Informe ao seu supervisor, todas as ocorrências relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


