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Critérios de Avaliação e Aprovação 
Os estudantes serão avaliados pela presença nas escolas e no horário de orientação 

estipulado acima.  

 

No caso de instituições de ensino privadas, o estágio poderá ser aceito pelo 

responsável pela disciplina após análise. 

 

O estudante que não cumprir a carga horária de estágio estará automaticamente 

reprovado. 

 

Compõem a nota da avaliação os relatórios de estágio, que devem ser entregues 

semanalmente, e a apresentação de um estudo de caso 

 

A nota será calculada por: 

 

NF = (relatório). 0,7 + (nota do estudo de caso). 0,3 

 

Para aprovação: NF maior ou igual a 5,0 

Caso a nota (NF) seja inferior a 5,0 mas tenha ocorrido a entregue o relatório o 

estudante será direcionado a reelaboração do relatório de atividades. 

 

Para aprovação, a presença mínima é de 75%. 

 

Calendário  

QG 680 - Estágio Supervisionado I 

Março 

Segunda 9 Aula de orientação para a disciplina 

Segunda 16 
Aulas sobre temas da disciplina e orientação 

do estágio 



Segunda 23 
Aulas sobre temas da disciplina e orientação 

do estágio 

Segunda 30 
Aulas sobre temas da disciplina e orientação 

do estágio 

Abril 

Segunda 6 
Aulas sobre temas da disciplina e orientação 

do estágio 

segunda 13 
Aulas sobre temas da disciplina e orientação 

do estágio 

Feriado 20 e 21 Atividades suspensas 

Segunda 27 
Aulas sobre temas da disciplina e orientação 

do estágio 

Maio 

Feriado/Sexta 1 Atividades suspensas 

Segunda 4 
Aulas sobre temas da disciplina e orientação 

do estágio 

Segunda 11 Apresentação de estudos de caso 

Segunda 18 Apresentação de estudos de caso 

Avaliação de curso 20 Avaliação do curso 

Segunda 25 Apresentação de estudos de caso 

Junho 

Segunda 1 Apresentação de estudos de caso 

Segunda 8 Apresentação de estudos de caso 

Segunda 15 Apresentação de estudos de caso 

Segunda 22 Apresentação de estudos de caso 

Segunda 29 Apresentação de estudos de caso 

Julho 

Segunda 6 Semana de estudos 

  14 
Entrega de relatório reformulado no caso de 

alunos com média menor a 5 
 

 

Outras informações relevantes 
Recomenda-se que os estudantes se atentem a documentação a aos prazos para o 

cumprimento da carga de estágio. Para tanto, recomenda-se a leitura dos termos e 

regulamentações disponíveis no site da Diretoria Acadêmica a respeito do estágio 

supervisionado para cursos de licenciatura. 
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