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1. INTRODUÇÃO
O estagiário deve informar sobre os objetivos do texto, do estágio supervisionado, as
áreas de trabalho onde foi realizado e a fundamentação teórica. Citar as leituras e as
discussões realizadas durante o curso. Argumentar como e porque escolheu a
instituição e o supervisor do estágio, como também os desafios encontrados.

2. DESENVOLVIMENTO
Parte fundamental do trabalho, onde deve ser enfocado, de forma detalhada todas as
atividades realizadas durante o estágio. Devem incluir, se possível, tabelas, quadros, ou
figuras, recursos que permitem uma imediata visão de conjunto do que está sendo
relatado. Nesta parte, os fatos também devem ser analisados e interpretados na
perspectiva de avaliar a contribuição dos mesmos para a formação do profissional do
estagiário.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devem ser breves e claras. Como fechamento do trabalho, a conclusão é expressa em
termos de síntese. É importante que o estagiário avalie qual a importância do estágio
em questão de sua formação. Devem ser apresentadas propostas e recomendações a fim
de melhorar o estágio em vários aspectos.

REFERÊNCIAS
ANEXOS

6.1 Normas para apresentação



Não há limite de páginas



Formato do papel: A4.



Margens: superior: 3 cm; esquerda: 3 cm; inferior: 2 cm; direita: 2 cm.



Fonte: Times New Roman ou Arial, caixa 12, em cor preta.



Paginação: em algarismos arábicos, no canto inferior direito da folha, a 2 cm da
borda inferior.



Espaçamento: Entre linhas e parágrafos: 1,5

ANEXO A - CARTA DE APRESENTAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Prezado (a) Senhor (a),
Saudações!

O Instituto Santo Tomás de Aquino tem a satisfação de apresentar-lhe nosso (a) aluno (a)
___________________________________________________________,
regularmente matriculado (a) sob nº _______no ______semestre do Curso Bacharelado em
Teologia para desenvolver o Estágio Supervisionado nesta Instituição. O Estágio
Supervisionado é um dos componentes obrigatórios do curso de Teologia e se fundamenta
na Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2.008 (revogando a Lei n. 6.494, de 7 de dezembro
de 1.977), conforme consta no documento Regulamento do Estágio Supervisionado
Obrigatório da Faculdade dos Religiosos de Filosofia e Teologia (ISTA).
Na certeza de podermos contar com sua colaboração no desenvolvimento e formação de
nossos futuros teólogos, agradecemos sua atenção e colaboração.

Belo Horizonte, _____ de_______ ___________ de _______.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Oton da Silva Araújo Junior
Orientador do Estágio Supervisionado

ANEXO B – CARTA DE ACEITE PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Assunto: Aceite do (a) aluno (a) como estagiário (a).

Prezado (a) Senhor (a) Coordenador (a) do Estágio Supervisionado,

Atesto, para os devidos fins, que o (a) estudante (a)________________________________
___________________________________________, foi aceito (a) para realizar o Estágio
Supervisionado em nossa Instituição na área de___________________________________
a partir da data de __/____/___, cumprindo a carga horária semanal de _____________.

————————————————
Assinatura do responsável

Carimbo

ANEXO C – REGISTRO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Aluno:_________________________________________________________________________
Curso:_________________________________________________________________________
Nome da Instituição:_____________________________________________________________
DATA

HORÁRIO
Início Término

HORAS
ESTÁGIO

DESCRIÇÃO SUCINTA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Local e data:
___________________________________________

Assinatura e carimbo do responsável pela Instituição

Carimbo da Instituição

ANEXO D - FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO (A) – SUPERVISOR (A)

(a ser preenchida pelo Supervisor do Estagiário)
À Coordenação do curso de Graduação em TEOLOGIA da Faculdade dos Religiosos de
Filosofia de Filosofia e Teologia (ISTA).
Atestamos que o (a) aluno (a)
_________________________________________________ regulamente matriculado no
curso de Teologia,
Cumpriu as atividades do Estágio Curricular Obrigatório nesta Instituição, no período de
____/____/____ a ____/____/____, cumprindo o total de ________ horas.

Observações e dados de acompanhamento:
1.Interesse e dedicação (preocupação em contribuir para os objetivos do estágio)
( ) regular
( ) ótimo
( ) insuficiente
( ) bom
2. Assiduidade (frequência, disciplina e execução de tarefas)
( ) regular
( ) ótimo
( ) insuficiente
( ) bom
3. Relacione os principais conhecimentos obtidos nas disciplinas do curso de Teologia e que
foram de importância para a realização do estágio supervisionado.

Outras observações:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Belo Horizonte, _________ de ___________________ de ________________.

__________________________________________________
Assinatura do Responsável pelo estagiário na Instituição
(carimbo da Instituição onde o estágio foi realizado)

No relatório final do estágio, devem constar as seguintes informações:
1. Uma descrição das atividades realizadas (periodicidade, média de público, caga
horária, etc).
2. Uma análise dos pontos positivos identificados nas atividades, bem como os
aspectos que merecem ser melhorados.
3. O lugar da teologia nas atividades realizadas. Quais disciplinas teológicas foram
mais úteis nas atividades realizadas?

