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Disposições Gerais 

Art. 1º. Estas diretrizes estão atreladas ao Regulamento de Estágio, o qual, estabelece as condições 

para o Estágio Curricular Supervisionado e estabelecem que o Estágio Curricular Supervisionado é componente 

obrigatório da graduação em Jornalismo, bacharelado, ofertada pela UNIR. 

Art. 2º. O objetivo do Estágio Curricular Supervisionado é consolidar as práticas de desempenho 

profissional inerentes ao perfil do formando nas diferentes áreas de atuação jornalística contempladas pelo 

Projeto Pedagógico Curricular (PPC) do curso, a saber: assessoria de comunicação, jornalismo impresso, 

jornalismo radiofônico, jornalismo televisado e webjornalismo. 

Art. 3º. Compreende-se, conforme define a Lei do Estágio, que o Estágio Curricular Supervisionado 

em Jornalismo é um ato educativo escolar, desenvolvido em um ambiente profissional, que visa à preparação 

para o trabalho e cidadã dos discentes que estejam frequentando o ensino superior em Jornalismo na UNIR, 

integrando-se, portanto, ao itinerário formativo do discente. 
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Áreas De Estágio 

Art. 4º. – Os estágios serão desenvolvidos nas diferentes áreas de interesse do Jornalismo.  

Art. 5º. - Para realizar o estágio na área de jornalismo impresso, o discente deverá ter cursado 

as disciplinas Jornalismo Impresso e Laboratório de Jornalismo Impresso; para a área de 

jornalismo radiofônico, as disciplinas de Radiojornalismo e Laboratório de Radiojornalismo; 

para a área de jornalismo televisado, as disciplinas de Telejornalismo e Laboratório de 

Telejornalismo; para a área de assessoria de comunicação, a disciplina de Comunicação 

Organizacional; para a área de webjornalismo, a disciplina de Jornalismo e Convergência de 

Mídias.  

Art. 6º. - A realização do Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo na UNIR deverá 

ocorrer, segundo o PPC, no sexto ou sétimo períodos do curso, momento em que o acadêmico 

já concluiu, ao menos, 70% da carga horária proposta e, especificamente, as disciplinas que 

abordam as competências próprias da área (assessoria de comunicação, jornalismo impresso, 

jornalismo radiofônico, jornalismo televisado e webjornalismo) em que o estágio será efetivado. 

 Art. 11º -  O Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo poderá ser realizado em 

instituições públicas, privadas, do terceiro setor, na própria UNIR ou em projetos de pesquisa e 

de extensão que compreendam atividades de caráter jornalístico. 

 Art. 12º - A realização do Estágio Curricular em Jornalismo não pode ser confundida e 

tampouco convalidada com atividades laboratoriais desenvolvidas no âmbito de disciplinas do 

curso de graduação. 
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Encaminhamento Do Estagiário 

Art. 13º – O aluno apto a realizar o Estágio Curricular Supervisionado deverá matricular-se na 

disciplina correspondente ao estágio e inscrever-se no edital de Edital de seleção de 

estágio supervisionado, o qual, será publicado no início de cada semestre. 

I – A Coordenação de Estágio deverá orientar o aluno quanto à documentação, normas, 

formulários e demais providências necessárias ao cumprimento do seu estágio, 

solicitando e-mail e telefone para contato com o aluno. 

II – O estagiário ao dirigir-se para o local de estágio apresentará ao supervisor os 

seguintes documentos: 

a) Carta de Apresentação; 

b) Modelo do Plano de atividades, sendo uma para a empresa e uma para a 

Coordenação de Estágio; Este plano será montado, na primeira semana de 

estágio, conjuntamente com o supervisor na empresa. Após, o plano será 

apresentado para o professor coordenador de estágio, o qual fará a aprovação 

ou solicitará alterações. 

c) Duas cópias da ficha de avaliação, sendo uma para o supervisor e outra para a 

Coordenação de Estágio; 

d) Duas cópias da ficha de frequência, todas encaminhadas à Coordenação. 

Parágrafo Único – A Ficha de Avaliação deverá ser preenchida pelo supervisor, sendo que uma 

via permanecerá em seu poder e a outra deverá ser remetida para a Coordenação de 

Estágios do Departamento de Jornalismo da Fundação Universidade Federal de Rondônia, 

com os resultados finais da avaliação do término do estágio, observados os prazos 

previamente estabelecidos pela coordenação.  
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Período, Duração e Matrícula 

Art. 14º – O Estágio Curricular Supervisionado terá duração de 200 horas. 

Art. 15º – Tratando-se de uma disciplina do currículo pleno do curso de Jornalismo, o Estágio 

Curricular Supervisionado está vinculado à Coordenação de Estágios e esta, por sua vez, à 

Coordenação do Curso de Jornalismo, sendo que para realização do Estágio Curricular 

Supervisionado o discente deverá efetivar matrícula neste componente curricular conforme o 

calendário acadêmico. 

 

Art. 16º – O estudante receberá acompanhamento no local do estágio por um Supervisor da 

parte Concedente, além do Professor Coordenador, que manterá contato com o aluno. 
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Plano De Atividades 

Art. 17º – O plano de atividades tem como finalidade orientar o estagiário no desenvolvimento 

de seu trabalho, bem como servir de instrumento para o acompanhamento, controle e 

avaliação de desempenho do estagiário(a) tanto pela instituição/empresa, quanto pelo 

supervisor e pela coordenação de estágio. 

§ 1o – O Plano de atividades de que trata o caput deste artigo deverá ser elaborado em 

conjunto pelo supervisor de campo e estagiário consistindo em documento formal, 

onde devem ficar evidenciados os objetivos a serem alcançados, a área de atuação e 

a discriminação das atividades a serem desenvolvidas, devendo ser enviadas, pelo 

estagiário, duas vias deste plano à Coordenação de Estágio, dentro de 10 dias após 

o início do estágio, devidamente carimbadas e assinadas pelo supervisor. 

§ 2o – São partes integrantes e obrigatórias do Plano de atividades: as atividades a serem 

desenvolvidas e o cronograma a ser cumprido.  
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Realização Do Estágio 

Art. 18º – A realização do Estágio se dá mediante: 

I – Convênio entre Universidade e Parte Concedente, em consonância com as normas 

da Universidade Federal de Rondônia – UNIR e legislação vigente, quando a Parte 

Concedente exigir tal documentação; 

II – Termo de Compromisso de Estágio (TCE) celebrado no início das atividades de 

Estágio, entre o estudante, a parte concedente e a UNIR, no qual são definidas as 

condições para o Estágio e o Plano de Atividades do Estagiário, constando menção ao 

convênio; 

III – O Termo de Compromisso é o instrumento jurídico que habilitará o estudante ao 

estágio, regulando os direitos e os deveres do estagiário durante a vigência do estágio; 

IV – O Termo de Compromisso deverá ser assinado também pelo coordenador de estágio 

e pelo representante legal da Parte Concedente do estágio; 

V – No Termo de Compromisso deverá constar, obrigatoriamente, a indicação de um 

profissional que o supervisionará durante a realização do estágio e a indicação do 

professor coordenador, bem como todas as condições de desenvolvimento do estágio. 

Art. 19º - O aluno deverá apresentar-se ao seu supervisor na empresa/instituição onde será 

desenvolvido o seu estágio, na data estabelecida pelo edital de estágio supervisionado daquele 

semestre, sob pena de perder a vaga e, após o término da vigência do termo de compromisso, 

que estará de acordo com o Plano de atividades, o estagiário não poderá continuar 

desenvolvendo atividades na empresa/instituição, a menos que a Coordenação de Estágio 

elabore novo termo de compromisso, pois isto implica infração às leis trabalhistas. 
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Coordenação Do Estágio 

Art. 20º – O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Jornalismo será dirigido, pela 

ordem, por: 

I – Supervisor – Profissional ou Profissionais da empresa onde se realizará o estágio, 

sendo este o responsável pelo acompanhamento do estágio na empresa devendo o 

mesmo ter formação educacional de nível técnico ou superior além de exercer 

atividade no local de estágio; 

II – Coordenador – Professor da disciplina Estágio Supervisionado, designado pelo 

Chefe de Departamento em concordância com o Conselho do Departamento de 

Engenharia de Alimentos. 

Art. 21 – Cabe à Coordenação de Estágio coordenar as atividades do Estágio Curricular 

Supervisionado executando as seguintes atividades: 

- Levantamento do quantitativo de vagas e locais disponíveis para o estágio; 

- Realização de seleção para o estágio, caso o número de vagas para uma determinada área/local 

seja menor que a demanda; 

- Manter contato com o(a) supervisor(a) para acompanhamento das atividades desenvolvidas 

pelo estagiário; 

- Elaboração do Termo de Compromisso e do Plano de Atividades (documento equivalente ao 

plano de ensino), conforme modelos disponibilizados pela Pró-Reitoria de Graduação da UNIR; 

- Receber os Relatórios de Estágio dos discentes e avaliá-los no término do semestre. 
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Supervisor de Estágio 

Art. 22 – Ao Supervisor do Estagiário compete: 

I – Analisar o Plano de Atividades proposto pela Instituição a ser cumprido; 

II – Acompanhar a execução do plano de atividades; 

III – Atestar a frequência do estagiário; 

IV – Repassar experiências e induzir o Estagiário a exercer seus conhecimentos técnicos 

na rotina de trabalho; 

V – Avaliar o desempenho do estagiário; 

VI – Encaminhar ao Orientador do Estágio Supervisionado a Ficha de Avaliação de 

Desempenho Final do Estagiário e prestar informações adicionais ao Orientador ou ao 

Coordenador de Estágios, quando solicitadas; 

VII – Solicitar ao Coordenador de Estágios Supervisionado, o desligamento do acadêmico 

do campo de estágio, quando se fizer necessário; 

§ 1o – As atividades a serem desenvolvidas deverão estar especificadas em formulário de 

Plano de Atividades ser apresentado ao Docente Coordenador do componente 

Estágio Supervisionado, com anuência de todas as partes envolvidas no estágio: 

 I – Estagiário; 

II – Professor Coordenador 

III– Supervisor da empresa conveniada. 

§ 2o – As atividades de que trata este artigo deverão ser discriminadas em tipo e carga 

horária semanal a serem desenvolvidas. 

§ 3o – A jornada máxima de atividades do Estágio Supervisionado será de 6 (seis) horas 

diárias e 25 horas semanais.  

8  



12 

12 

 

 

Estagiário e frequência no estágio 

Art. 23º – Ao Estagiário compete: 

I – Matricular-se no componente curricular Estágio Supervisionado, preencher e 

encaminhar documentos necessários à execução do Estágio Supervisionado; 

II – Cumprir as normas estabelecidas pela unidade concedente durante o período em 

que se realizar o Estágio Obrigatório; 

III – Respeitar as cláusulas do Termo de Compromisso; 

IV – Buscar e atender as orientações de seu Supervisor e Coordenador; 

V – Desenvolver o plano de atividades proposto; 

VI – Participar de todas as atividades propostas pela Coordenação de Estágios, pelos 

professores orientadores e pelos supervisores de estágio; 

VII – Zelar e ser responsável pela manutenção das instalações e equipamentos utilizados; 

VIII – Elaborar e encaminhar o Relatório Final de atividades conforme as normas e prazos 

estabelecidos. 

IX – Cumprir as exigências relativas à Atividade de Estágio Obrigatório; 

X – Demonstrar iniciativa e mesmo sugerir inovações nas atividades desenvolvidas; 

XI – Guardar sigilo de tudo que diga respeito à documentação de uso exclusivo das 

pessoas físicas e jurídicas envolvidas no trabalho, bem como dos aspectos do 

exercício profissional que assim forem exigidos. 

Art. 24º. – O controle da frequência do acadêmico estagiário dar-se-á por meio de: 

I – registro no diário de classe; 

II – registro na ficha de acompanhamento das atividades de estágios; 

III – registro no formulário de controle de frequência da empresa. 

 

Parágrafo Único – Serão consideradas faltas justificadas aquelas asseguradas pelas leis 

vigentes e pela regulamentação institucional sendo que o estagiário, em comum acordo 
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com o supervisor da empresa, fará jus ao direito de reposição das atividades para cumprir 

integralmente a carga horária de estágio.  
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Avaliação Do Estágio 

Art. 25º. – O estagiário será avaliado a todo momento sendo o processo de avaliação 

realizado, em uma primeira fase, através do acompanhamento do desempenho do aluno 

junto à instituição na qual realiza o estágio pelo Supervisor de Estágio. 

Parágrafo Único – Para atingir este objetivo uma Ficha de Avaliação de Desempenho será 

encaminhada ao supervisor do aluno na Empresa e orientador de estágio, os quais 

conferirão uma nota final, juntamente com o parecer técnico sobre o seu desempenho a 

ser enviada ao Coordenador da Atividade de Estágio Supervisionado e a média aritmética 

da avaliação pelo supervisor corresponderá a 30% da nota final do estagiário. 

Art. 26º. – Após o término das atividades desenvolvidas junto à Parte Concedente do Estágio 

Supervisionado deverão ser entregues à Coordenação de Estágio, os seguintes 

documentos: 

I – O relatório final de estágio deverá ser elaborado de acordo com os padrões 

estabelecidos na presente norma, obedecendo o mesmo formato definido pelas normas 

do Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso, com o acompanhamento do 

professor-coordenador devendo apresentar o mínimo de 15 e máximo de 30 páginas; 

II – Avaliação da Parte Concedente a respeito das atividades desenvolvidas pelo 

estagiário; 

III – Termo de Realização de Estágio-Empresa, por ocasião do desligamento do 

estagiário: entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das 

atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho efetuada pela 

Parte Concedente. 

§ 1o – A média aritmética da avaliação feita pelo coordenador, com base nos documentos 

apresentados corresponderá a 70% da nota final do estagiário. 

Art. 26º. – Não haverá realização de exame final para os alunos que não lograrem 

aprovação na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, devendo 
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esses, em tais circunstâncias, cursar novamente a referida disciplina, mediante nova 

matrícula, não cabendo aos estagiários exercícios domiciliares ou regime de recuperação 

de aprendizagem previstos para as demais disciplinas. 

Art. 27º. – Ao final do processo de avaliação, o aluno deverá atingir média igual ao 

superior a 60 (sessenta) e cumprir pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) da 

frequência para ser considerado aprovado 

Art. 28º. – Para efeito de Avaliação Final, o relatório do Estágio Curricular Supervisionado 

deverá ser entregue à Coordenação da respectiva disciplina, 10 dias antes do último dia fixado 

no Calendário para implantação de notas no Sistema de Controle Acadêmico. 

Art. 29º – O Estágio Curricular Supervisionado não cria vínculo empregatício de 

qualquer natureza, e o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação 

que venha ser acordada, devendo o estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra 

acidentes pessoais, ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária. 

 

Art. 30º – Todos os participantes do Estágio Supervisionado sujeitam-se ao Estatuto, 

Regimento Geral e Regulamento do Ensino de Graduação da Universidade Federal de Rondônia 

e normas desta Resolução.  
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Disposições Finais 

Art. 31º. – A Universidade Federal de Rondônia, através de seus órgãos competentes, 

assegurará assistência de seguro de acidente pessoal em favor do estagiário. 

Art. 32º. – A assinatura do termo de Compromisso de Estágio é delegada ao coordenador de 

estágio. 

Art. 33º – Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Departamental. 
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Carta de Apresentação do Estagiário à Empresa Concedente 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO 

Av. 02 (Rotary Clube), 3756, Setor 10, Bairro: Jardim Social, Quadra: 01, Lote: Único / Vilhena-RO / CEP: 76980-000 

 Fone: (69) 3316 – 4514  -  E-mail: dejor@unir.br 

 

Vilhena,___de_____de___ . 

Da: Coordenação de Estágio do Curso de Jornalismo 

Para: (nome da empresa) 

Assunto: Estagiário ( apresentação ) 

Prezado Senhor(a), 

A Coordenação de Estágio do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia, 

Campus Vilhena, na pessoa de seu Coordenador_____________________________________, 

CPF___________________apresenta a V.Sa, o(a) acadêmico(a) 

____________________________________, regularmente matriculado(a) no 7o (sétimo) 

período do curso de Jornalismo, matrícula no _______________, natural 

de____________________ , Estado de______________________ , residente 

a______________________________________________________, portador do documento 

de identidade n__________________________________, para estagiar em sua 

Empresa/Instituição, por um período a ser estipulado pela empresa. 

Aproveitamos o momento para colocarmo-nos à inteira disposição para qualquer 

esclarecimento que julgar necessário. Desde já agradecemos a atenção dispensada. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Coordenador de Estágios do Curso de 

Jornalismo 
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Ficha de inscrição - Dados de Identificação do Estágio 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO 

Av. 02 (Rotary Clube), 3756, Setor 10, Bairro: Jardim Social, Quadra: 01, Lote: Único / Vilhena-RO / CEP: 76980-000 
 Fone: (69) 3316 – 4514  -  E-mail: dejor@unir.br 

 

Ficha de inscrição 

 
1 – DADOS REFERENTES AO ESTAGIÁRIO 

Unidade de Ensino:  

Curso:  

Nome do Estagiário:  

Matrícula:  

Endereço Completo do Estagiário:  

Telefone:  

E-mail:  

2 – DADOS REFERENTES A EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE DO 

ESTÁGIO 

Razão Social da Empresa:  

Endereço Completo da Empresa:  

Telefone:  

E-mail:  

Supervisor do Estágio na Empresa:  

Data do Início do estágio:  

Data do Término do estágio:  

Total de Horas Realizadas:  

 

Vilhena, de de . 

 

Estagiário 

 

 
 

 

Supervisor 

 

________________________________________________ 

 

Coordenador de Estágio 

 

________________________________________________ 

mailto:dejor@unir.br
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Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO 

Av. 02 (Rotary Clube), 3756, Setor 10, Bairro: Jardim Social, Quadra: 01, Lote: Único / Vilhena-RO / CEP: 76980-000 
 Fone: (69) 3316 – 4514  -  E-mail: dejor@unir.br 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

O (a) aluno (a)_______________________________________ , matriculado sob o 

nº_________________ , do Curso de Jornalismo, frequentando o semestre________________, 

CPF nº._______________________, RG nº_________________________ , residente a 

Rua_____________________________________________, número_____, 

bairro______________ , cidade____________________ , Estado_____________ , 

CEP:__________________ , telefone_________________ , e-

mail__________________________________________________, doravante denominado 

ESTAGIÁRIO;  

A CONCEDENTE,_______________________________________________, Pessoa 

Jurídica________________________, CNPJ_______________________ , situada na 

Rua____________________________________ , cidade_________________ , 

estado_________________ , CEP:_____________________ , neste ato representada 

por____________________________________________ , cargo_____________________ , 

RG:______________________________ , CPF:_________________________ , doravante 

denominada CONCEDENTE.  

A Universidade Federal de Rondônia – UNIR – Campus Vilhena CNPJ: 01.418.943/0001-

90, com sede na Av. 02 Rotary Club, nº 3756, Setor 10, Vilhena – RO, doravante denominado 

instituição de ensino, neste ato representado pelo Coordenador de Estágio do Departamento 

Acadêmico de Jornalismo, _____________________________________, 

nacionalidade______________________, inscrito(a) no CPF: __________________ e RG 

_______________________, servidor(a) público(a) que firmam o presente TERMO DE 

COMPROMISSO, nos termos da Lei Federal nº11.788, de 25 de setembro de 2008, do 

Ministério do Trabalho e Previdência Social, mediante as seguintes cláusulas e condições 

específicas. 

mailto:dejor@unir.br
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CLÁUSULA PRIMEIRA — Constitui objeto do presente Termo de Compromisso de 

está- gio entre os partícipes, visando proporcionar, aos acadêmicos regularmente matriculados 

nos cursos de Graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, a realização 

de estágio curricular obrigatório, no âmbito de competência da CONCEDENTE, para a 

complementação de formação acadêmica do acadêmico por meio de atividades correlatas a sua 

pretendida formação profissional, em complementação ao conhecimento teórico adquirido na 

instituição de ensino.  

CLÁUSULA SEGUNDA — A CONCEDENTE obriga-se a conceder aos estudantes 

todas as condições e facilidades para um adequado aproveitamento do estágio, designando 

supervisor para acompanhar os acadêmicos e cumprindo o Plano de Estágio previamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________                                                     ___________________________ 

 
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO                                                        ESTAGIÁRIO 
OU SUPERVISOR TÉCNICO 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO 

Av. 02 (Rotary Clube), 3756, Setor 10, Bairro: Jardim Social, Quadra: 01, Lote: Único / Vilhena-RO / CEP: 76980-000 
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ACORDO DE COOPERAÇÃO  

 

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RONDÔNIA – CAMPUS VILHENA E A 

EMPRESA ____________________, NA FORMA 

E CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS, 

PARA OS FINS QUE ESTABELECE. 

 

A Universidade Federal de Rondônia – UNIR – Campus Vilhena CNPJ: 01.418.943/0001-

90, com sede na Av. 02 Rotary Club, nº 3756, Setor 10, Vilhena – RO, doravante denominado 

instituição de ensino, neste ato representado pelo coordenador de estágio do Departamento de 

Jornalismo, ____________________________________, nacionalidade: _______________ 

inscrito (a) no CPF: ______________________ e RG: __________________, servidor (a) 

público(a), e a empresa ______________________, com sede na _______________________, 

inscrita sob CNPJ Nº ______________________, doravante denominada Concedente, neste ato 

representado(a) pelo(a) ________________________, inscrito (a) 

CPF___________________________ e RG____________________ que firmam o presente 

TERMO DE COOPERAÇÃO, nos termos da Lei Federal nº11.788, de 25 de setembro de 2008, 

do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mediante as seguintes cláusulas e condições 

específicas. 
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CLÁUSULA 1- O ACORDO DE COOPERAÇÃO tem por objetivo formalizar as condições 

básicas para a realização de ESTÁGIO DE ESTUDANTE junto à INSTITUIÇÃO 

CONCEDENTE, o qual, obrigatório ou não, deve ser de interesse curricular e pedagogicamente 

útil, entendido o ESTÁGIO como uma ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO  que 

integra o PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM. 

 

CLÁUSULA 2-  O ACORDO DE COOPERAÇÃO, entre a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE e 

a Universidade Federal de Rondônia reger-se-á pelos termos da Lei Federal nº 11.788/2008. 

 

CLÁUSULA 3-  A Universidade Federal de Rondônia pagará o SEGURO CONTRA 

ACIDENTES PESSOAIS a ser feito em favor do(a) ESTAGIÁRIO(A), proporcionado por 

apólice. 

 

CLÁUSULA 4 -  Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições básicas para a 

realização do ESTÁGIO: 

 

A-) este Acordo de Cooperação terá vigência permanente, podendo ser denunciado a qualquer 

tempo, unilateralmente, mediante comunicação escrita ou ser prorrogado através da emissão de 

um TERMO ADITIVO. 

B-) as atividades de ESTÁGIO a serem cumpridas pelo(a) ESTÁGIÁRIO(A), serão 

desenvolvidas em horários e atividades definidas em comum acordo entre a COORDENAÇÃO 

DE ESTÁGIOS e a INSTITUIÇÃO CONCEDENTE DO ESTÁGIO, não ultrapassando uma 

jornada de 6 horas por dia. 

C-) as atividades principais a serem desenvolvidas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), em caráter 

subsidiário e complementar, devem ser realizadas em campo de estágio, podendo ser 

ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituídas. Sendo o Estágio Supervisionado uma atividade 
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didática ele não ocorrerá sobre o aspecto de remuneração financeira para o aluno por parte da 

empresa concedente a menos que a mesma entenda ser justo o pagamento, quando este for o 

caso, a empresa entrará em acordo com o estudante. 

 

CLÁUSULA 5 - No desenvolvimento do ESTÁGIO ora compromissado, caberá: 

 

À INSTITUIÇÃO CONCEDENTE; 

A-) Proporcionar ao(à) ESTAGIÁRIO(A) atividades de aprendizagem social, profissional e 

cultural,  compatíveis com o Contexto Básico  da Profissão, ao qual seu curso se refere.  

B-) Proporcionar à COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS do Departamento de Jornalismo, da 

Universidade Federal de Rondônia, sempre que necessário subsídios que possibilitem o 

acompanhamento, a supervisão e a avaliação do ESTÁGIO. 

C) Entregar o relatório das atividades desenvolvidas pelo estagiário bem como a avaliação final, 

com nota de 0 a 10 e um documento que comprove as atividades desenvolvidas no período e a 

carga-horária. 

D) Disponibilizar um jornalista com registro profissional ou experiência comprovada na área 

para acompanhar este estagiário. 

E)Auxiliar o estudante a cumprir seu plano de trabalho. 

 

AO ESTAGIÁRIO(A): 

A-) Elaborar Plano de Trabalho a ser desenvolvido na Instituição Concedente. 

B-) Cumprir com todo empenho e interesse, toda a programação estabelecida para seu 

ESTÁGIO. 

C-) Observar e obedecer as normas internas da INSTITUIÇÃO CONCEDENTE. 
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D-) Elaborar e entregar ao Departamento de Jornalismo Relatório(s) sobre seu ESTÁGIO, na 

forma, prazo e padrões estabelecidos. 

 

CLÁUSULA 6 – Constituem motivos para a INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA DA 

VIGÊNCIA do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO. 

I – a conclusão ou abandono do curso e/ou trancamento de matrícula. 

II – o não cumprimento do conveniado neste ACORDO DE COOPERAÇÃO. 

E por estarem de comum acordo com as condições deste Acordo de Cooperação e Termo de 

Compromisso de Estágio, as partes assinam em 3 (três) vias de igual teor. 

 

                                                                           Vilhena, ____ de _______ de 2018. 

 

 

 

___________________________________ 

Coordenador de Estágio 

 

 

___________________________________ 

Supervisor de Estágio na empresa 
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Plano de Atividades do Estágio 

Supervisionado  

ANEXO 5  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO 
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PLANO DE ATIVIDADES 

1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE DO 

ESTÁGIO: 

Empresa/Instituição:  

Supervisor do Estágio:  

Telefone de Contato:  

E-mail:  

Data do Início do Estágio:  

Data do Término do Estágio:  

Total de Horas Realizadas:  

2 –DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO: 

Nome do Estagiário:  

Matrícula:  

Endereço Completo do Estagiário:  

Telefone de Contato:  

E-mail:  

3 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DE ESTÁGIO: 

Nome:  

Unidade Acadêmica:  

Endereço:  

Telefone de Contato:  

E-mail:  
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Vilhena,_____de________de_______. 

 

 

Supervisor  

 

Coordenador de Estágio 

 

Estagiário 

 



 

 

 

 

Página 2 de 2  



 

 

 

Ficha de Avaliação do Estagiário pelo Supervisor de Estágio  

ANEXO 6  
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FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

(Preenchimento sob responsabilidade do Supervisor do Estágio) 

1 – DADOS DO ESTAGIÁRIO 

Nome:  

Curso:  

Semestre:  

2 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONCEDENTE DO ESTÁGIO 

Nome:    

Razão Social:    

CNPJ:    

Esfera de Atuação: Pública ( ) Privada ( ) 

Endereço:    

Telefone:    

Cidade:    

Estado:    

Supervisor do Estágio:    

Email:    

Setor onde realizou o Estágio:    

Período de Estágio:    

Carga Horária Diária:    

Obs: Favor encaminhar esta avaliação diretamente ao Coordenador de Estágio, pessoalmente 

ou via correio em envelope lacrado para o endereço abaixo: 

Coordenação de Estágio da Universidade Federal de Rondônia 

Departamento de Jornalismo 

Av. 02 (Rotary Clube, 3756, Setor 10, Bairro: Jardim Social, quadra 1, Lote Único 

Vilhena – RO 

CEP: 76980-000 

Fone: (69) 33164514 

  

mailto:dejor@unir.br
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AVALIAÇÃO 

 Critérios de Avaliação Ótimo Bom Regular Insuficiente 

1 Assimilação dos conhecimentos (apresenta 

informações novas, utilizando-as na execução 

das tarefas) 

    

2 Disciplina e responsabilidade (observação de 

horários, comunicação de ocorrências, acesso 

às dependências, atendimento às regras 

técnicas) 

    

3 Interesse pelas atividades (envolvimento na 

solução de problemas, busca de alternativas e 

conhecimentos para execução de 

atividades/disposição e esforço para 

aprender). 

    

4 Iniciativa e auto-determinação (propôs e/ou 

apresenta ações independentemente de 

solicitações). 

    

5 Relacionamento interpessoal (facilidade de 

relacionamento/comunicação com os demais 

componentes da equipe). 

    

6 Qualidade das tarefas (apresenta organização, 

clareza e precisão no desenvolvimento das 

atividades conforme padrões estabelecidos). 

    

7 Cooperação (pré-disposição para colaborar 

com outras pessoas na realização de 

atividades). 

    

8 Persistência (demonstra empenho para 

superar dificuldades). 

    

9 Dinamismo (Demonstra agilidade frente a 

situações apresentadas). 

    

10 Adaptabilidade (capacidade de adequar 

comportamento/conduta a circunstâncias 

diversas novas ou em mudanças). 

    

11 Assiduidade e Pontualidade.     

12 Engenhosidade (Capacidade de sugerir, 

projetar e executar modificações). 
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Considerações Finais: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Nota: (atribuir valor de 0 a 100):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilhena, ____, de___________de _________ 

 

 

 

 

 

 
Supervisor do Estágio (assinatura e carimbo) 

 



 

 

 

Declaração de Cumprimento de Estágio Supervisionado — Supervisor  

ANEXO 7  
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

SUPERVISOR 

Eu,______________________________________________________, ocupando o cargo 

de___________________________ na empresa, 

_______________________________________DECLARO, para fins de direito, que o(a) 

acadêmico(a)__________________________________________________, regularmente 

matriculado(a) no curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, Campus 

Vilhena, realizou Estágio Supervisiona do na 

empresa_________________________________,CNPJ______________________ ,cidade 

de___________________ , em um total de ___________horas, sob minha supervisão. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração. 

 

 

Vilhena,____ de_____de______ 

 

 

 

 

 

 . 

 
Assinatura do Supervisor de Estágio 

mailto:dejor@unir.br


 

 

 
 

Avaliação Individual do Estágio Supervisionado  

ANEXO 8  
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AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Aluno(a): 

 

Data de entrega: ________/_______/_________ 

 

Itens Avaliados Nota 

Relatório  

Nota do Supervisor  

Nota final ( NF )  
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