
RESOLUÇÃO Nº 18, DE 26 DE JULHO DE 2019.

O  COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TURISMO, da Escola de Administração e Negócios, da Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Manifestar-se favoravelmente à alteração do REGULAMENTO DE ESTÁGIO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TURISMO ESAN-UFMS.

Coordenador de Curso
ERICK PUSCH WILKE

ANEXO RESOLUÇÃO 18 DE 02 JULHO DE 2019

REGULAMENTO DE ESTÁGIO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TURISMO ESAN-UFMS

1 DISPOSIÇÕES GERAIS
Conforme apresentado na Resolução n° 64/2017, n° 226/2013, n° 286/2012, n° 152/2010, n° 107/2010 e n° 248/2005, a Comissão de Estágio (COE) será composta pelo
Coordenador do Curso, como membro nato; e  por, no mínimo, três docentes pertencentes à Carreira do Magistério Superior da UFMS, do quadro permanente da Unidade
Setorial Administra va, preferencialmente em regime de dedicação exclusiva, com mandato de dois anos, sendo permi da uma recondução por igual período.
A COE deverá ter em sua composição, representantes discentes, não excedendo 1/5 (um quinto) do total de membros docentes, indicado pelo órgão representa vo
estudan l, por período de um ano le vo, podendo haver uma recondução por igual período.
A COE escolherá o seu presidente entre seus membros docentes, cuja designação deverá ser feita pelo Conselho de Centro/Campus ou Congregação respec va, cujo
mandato será correspondente à vigência do mandato da COE.
A COE se reunirá mensalmente para discu r e avaliar a polí ca de estágio e extraordinariamente sempre que se fizer necessário.
De acordo com  a  Resolução Coeg  Nº 107,  de 16 de junho de 2010, entende-se por:
-             Estágio obrigatório: aquele definido como tal no Projeto Pedagógico do Curso, cujo cumprimento da carga horária é requisito para a integralização do curso. É
voluntário,  não remunerado e conta com seguro oferecido pela Universidade.
-             Estágio não-obrigatório: é aquele de natureza opcional, com a finalidade de complementar os conhecimentos teóricos do acadêmico. Deve haver remuneração,
pagamento de auxílio transporte por parte da empresa, bem como providências de seguro pela mesma.

2 OBJETIVOS DOS ESTÁGIOS: OBRIGATÓRIO E NÃO-OBRIGATÓRIO

2.1 Obje vo Geral
O estágio em Turismo tem como obje vo possibilitar ao acadêmico exercício da prá ca, tendo como base os conhecimentos adquiridos no curso de graduação, contando
com       a   orientação de um Professor do Curso  e   acompanhamento de um supervisor na empresa , de    acordo com a área escolhida, promovendo assim, a interação
entre aprendizagem acadêmica e a experiência prá ca.

2.2 Obje vos Específicos
-             Aplicar na prá ca os conhecimentos técnicos e teóricos  aprendidos no curso;
-             Oportunizar o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à atuação  em a vidades específicas e correlatas do turismo.
-             Perceber e compreender os valores e a cultura organizacionais, sua filosofia de trabalho, normas e procedimentos, seja no âmbito público ou privado, iden ficando-
se com o futuro campo de trabalho;
-             Iden ficar soluções alterna vas à realidade vivenciada de modo que lacunas e desvios em conceitos e prá cas do turismo associadas ao trabalho possam ser
percebidos pela competência do acadêmico ainda em formação.
-             Desenvolver capacidade reflexiva sobre a relação entre a teoria e prá ca do turismo a fim de iluminar o aprendizado e a formação das competências individuais em
uma razão complementar e interdependente.
-             Vivenciar o pluralismo existente nos diversos setores de estágio.

3 CARGA HORÁRIA
O Estágio  Obrigatório será cursado a par r do momento em que o acadêmico integralizar 1250 horas/aula em disciplinas (devidamente aprovado em todas) do curso de
TURISMO/ESAN/ UFMS.
O Estágio Obrigatório é divido em 02 disciplinas (Estágio Obrigatório I e Estágio Obrigatório II) com carga horária de 34 horas aula cada uma, oferecidas a par r do quinto
semestre do curso.
Para considerar aprovado em cada disciplina de estágio, o acadêmico terá que cumprir pelo menos 150 (cento e cinquenta) horas de a vidades prá cas em um determinado
local (devidamente conveniado com a UFMS, se necessário) e ter alcançado a nota mínima exigida na avaliação do Relatório de Estágio.
Ressalta-se que as disciplinas de estágio. Estágio I e Estágio II não possuem pré- requisitos, embora sejam obrigatórias para a integralização do curso.
Os estágios obrigatórios devem ser executados em áreas relacionadas à a vidade turís ca (item 04 do presente documento), conforme interesse do acadêmico
Farão parte do rol dos docentes orientadores de estágio todos aqueles que ministrarem disciplinas nas áreas ou subáreas do estágio (item 04 do presente documento),
sendo casos omissos devidamente avaliados pela Comissão de Estágio-COE. Demais docentes do curso também poderão orientar estágios, desde que devidamente
aprovados pela Comissão de Estágio-COE. Aos docentes orientadores de estágio, fica definido que terão atribuído à sua carga horária, 02 horas/aula por semana como carga
horária específica de orientação de estágio, em conformidade com a, n° de, a qual dispões sobre os limites mínimos e máximos da média anual em horas-aula de ensino de
graduação e de pós-graduação .
O Estágio Não-Obrigatório não exige do acadêmico carga horária mínima para integralização do estágio, tampouco carga horária mínima de aprovação em disciplinas
regulares do curso ou momento ideal de sua consecução. O acadêmico deverá, porém, comprometer-se com algumas questões norma vas inerentes à prá ca de Estágio,
como por exemplo, a assinatura de termos de compromisso entre empresa, ins tuição de ensino e acadêmico. 
Toda carga horária referente à execução de Estágio(s) Não-Obrigatório(s) poderá ser conver da em Horas de A vidades Complementares do Curso de TURISMO/ ESAN/
UFMS, de acordo com o Regulamento de A vidades Complementares. Ainda, o estágio obrigatório poderá ter validade como um dos estágios obrigatórios, desde que tenha
sido executado em área correlata ao Turismo. Nesse caso, a validação deverá ser feita pela Comissão de estágio do curso de Turismo da UFMS, a par r do envio de um
pedido por parte do acadêmico acompanhado da comprovação da execução do estágio. Em caso de aprovação, será solicitado ao acadêmico um relatório final do estágio.

4 CAMPOS DE ESTÁGIO
As a vidades de Estágio Obrigatório, bem como Não Obrigatório deverão ser desenvolvidas nas seguintes áreas de atuação: I) meios de hospedagem/hotelaria II)
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gastronomia/alimentos e bebidas III) agenciamento IV) transportes V) eventos VII) recreação, lazer e entretenimento VIII) gestão de bens culturais IX) gestão de áreas
naturais XI) planejamento turís co. E áreas correlatas: Marke ng; Publicidade e Propaganda; Empreendedorismo; Inovação;
Caso a área de interesse de realização de estágio não esteja contemplada no item 04 do presente documento, caberá a Comissão de Estágio-COE decidir pelo deferimento
ou não de liberação de execução das a vidades.

5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTAGIÁRIO
O Estágio Obrigatório, bem como o Estágio não Obrigatório fundamentam-se em a vidades de observação do contexto da organização em que o acadêmico desenvolve suas
funções de estagiário, com envolvimento par cipa vo e é co nas ações de ocorrência dentro do local de estágio.
Entre as inúmeras ações de observação e par cipação do estagiário em Turismo nas organizações, podem ser mencionadas:
•            Atendimento e suporte de atendimento ao cliente;
•            Execução de serviços básicos relacionados às diversas realidades das empresas turís cas como Planejamento, organização, direção e controle da execução de
serviços turís cos ou de a vidades ligadas a lazer, eventos, recreação, entre outras;
•            Elaboração de relatórios, projetos e estudos de planejamento de diversos pos, de acordo com a natureza e necessidade da empresa concedente;
•            Organização e gestão de empreendimentos privados e públicos;
•            Elaboração e desenvolvimento de pesquisa e estudos técnico-cien ficos relacionados ao fenômeno turís co, desde que solicitado pela empresa concedente do
estágio;
•            Estabelecimento e aplicação de estratégias de marke ng para produtos turís cos;
•            Assessoria e consultoria para assuntos ligados direta ou indiretamente ao turismo e;
•            Outros que verem relação com a natureza das organizações do trade turís co
 
6 SUPERVISÃO
A Supervisão dos Estágio Obrigatório e Não-Obrigatório no curso de Turismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-UFMS, Escola de Administração e Negócios-
ESAN, baseada na Resolução nº 107, Coeg, de 16 de junho de 2010, ar go Art. 49 assume a modalidade denominada orientação indireta: acompanhamento do estágio por
meio de contatos esporádicos com o estagiário e com o Supervisor de Estágio, relatórios e, quando possível, visita ao campo de estágio.
 
7 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PROFESSOR ORIENTADOR, DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO  E  DO    ESTAGIÁRIO  NAS  MODALIDADES  OBRIGATÓRIA  E  NÃO-
OBRIGATÓRIA
a. Atribuições e Responsabilidades do Professor Orientador
O Professor Orientador do Estágio é indicado pela Comissão de Estágio-COE do Curso de TURISMO/ ESAN/ UFMS, devendo, obrigatoriamente, ser professor do curso, e a ele
compete:
i.            Orientar os acadêmicos na escolha da área e campo de Estágio;
ii.           Fornecer  ao  acadêmico  sob   sua  supervisão  a  documentação    per nente   ao Estágio;
iii.          Verificar e conferir a documentação exigida para o início do Estágio;
iv.          Verificar a existência de convênio formado com a empresa de interesse, especificamente quando se tratar de Estágio Obrigatório (caso seja necessário);
v.           Par cipar de reuniões, quando convocado pela COE;
vi.          Orientar a elaboração de Planos de A vidades do Estagiário;
vii.         Indicar fontes de pesquisa e de consulta necessárias à solução das dificuldades encontradas;
viii.        Acompanhar, orientar e avaliar estagiários;
ix.          Visitar o local de Estágio, esporadicamente, sem prévio aviso, ou, ainda, contatar ao supervisor da empresa por email ou telefone para tratar de assuntos inerentes
ao estágio, considerando que nem sempre a empresa do estágio estará localizada no mesmo município que a universidade;
x.           Exigir da concedente de  estágio  a avaliação das a vidades do estagiário,
xi.          Encaminhar à COE os Relatórios e avaliações do estagiário;
xii.         Emi r relatório circunstanciado quando houver indício de desvirtuamento do estágio, e encaminhar à COE.

b. Atribuições e Responsabilidades do Supervisor de Estágio na Empresa
A supervisão de estágio compreende acompanhamento direto do acadêmico na prá ca de suas a vidades no local do estágio, durante o período integral de sua realização.
O Supervisor de Estágio deverá ter preferencialmente formação ou experiência profissional na área de conhecimento ou afim ao curso do estagiário, definida pelo
Regulamento de Estágio do curso.

c. Atribuições e Responsabilidades do Estagiário
Ao acadêmico estagiário compete:

i.            Buscar empresas que sejam interessantes para a sua prá ca de estágio, públicas ou privadas e verificar junto ao seu orientador e da COE, da necessidade de criação
de convênio ou apenas formalização de termo de compromisso;
ii.           Providenciar carta de apresentação do estagiário, se necessário,  para que a mesma seja entregue à Ins tuição cedente do estágio após aprovação do professor
orientador de estágio;
iii.          Elaborar Plano de Estágio sob supervisão de seu orientador, considerando tempo hábil para o início das a vidades. A ser impresso em 03 vias após finalizado (uma
para o acadêmico, uma para a empresa concedente e uma para o professor orientador de estágio);
iv.          Uma vez aprovado o Plano de Estágio, o acadêmico deverá preencher o termo de compromisso entre Ins tuição de Ensino, Empresa e acadêmico, o qual deverá ser
impresso em 03 vias e assinado pelas partes. Uma das vias será entregue à empresa concedente, a outra ficará para o acadêmico, sendo a terceira via entregue ao professor
docente para compor os documentos da pasta de estágio;
v.           Cumprir rigorosamente as etapas previstas para a realização do Estágio;
vi.          Cumprir as normas, os cronogramas e os horários pré-estabelecidos pelo Professor Orientador e Supervisor de Estágio;
vii.         Comunicar ao Professor Orientador as alterações nas a vidades programadas, apresentando  as  jus fica vas  necessárias, em  nível  pessoal   e   da   organização;
viii.        Manter comportamento é co na realização do Estágio, respeitando as normas internas e decisões administra vas e polí co-ins tucionais da organização em que se
estagia;
ix.          Comunicar, por escrito, ao Professor Orientador as dificuldades operacionais que encontrar na organização para o cumprimento das a vidades previstas;
x.           Empenhar-se na busca e assessoramento necessários ao desempenho de suas a vidades;
xi.          Auto avaliar seu comportamento e procedimentos constantemente;
xii.         Comparecer nos dias e horários  quando convocado pelo professor orientador
xiii.        Preencher relatórios conforme cronograma e determinação do Professor Supervisor, bem como da Coordenação de Estágio;
xiv.        Par cipar dos encontros estabelecidos para orientação e acompanhamento dos Estágios, bem como realizar as tarefas que lhes forem atribuídas pelo Professor
Supervisor;
xv.         Primar pela pontualidade, assiduidade, organização, planejamento, gen leza e higiene pessoal, entre outros atributos indispensáveis ao estagiário;
xvi.        Cumprir integralmente as normas estabelecidas neste regulamento.

OBS! Para a   execução do estágio não obrigatório são man das todas as atribuições do estagiário, embora não seja necessária a formalização de Plano de A vidades para o
início das prá cas na empresa. Apenas se fará necessária a providência do Termo de Compromisso. 

8 CRITÉRIOS  E  METODOLOGIAS  DE  AVALIAÇÃO  DA  APRENDIZAGEM  DO  ESTAGIÁRIO
Para que o acadêmico seja aprovado na disciplina de estágio o aluno deverá apresentar ao seu professor orientador/COE até o final do semestre:
•            Carta de apresentação/intenção do acadêmico entregue à empresa cedente (disponibilizada nos anexos deste documento).;
•            Plano de Estágio/trabalho devidamente aprovado pelo Professor Orientador (disponibilizado nos anexos deste documento).;
•            Via do Termo de Compromisso devidamente assinada pela Ins tuição de Ensino, Empresa e Estagiário (providenciada no site h ps://estagio.ufms.br/termo/);
•            Ficha de a vidades diárias na organização devidamente preenchida ( disponibilizada nos anexos deste documento);
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•            Avaliação da organização (disponibilizada nos anexos deste documento) e;
•            Relatório final (disponibilizado nos anexos deste documento).
Com relação à avaliação do Estágio Supervisionado, a mesma deverá considerar os seguintes aspectos, além dos previstos pela Ins tuição:
-             Desempenho nas a vidades promovidas e/ou solicitadas pelo Professor Orientador, assim como pelo Supervisor na Empresa;
-             Cumprimento de cronograma proposto pelo Professor Orientador do Estágio;
-             Avaliação dos trabalhos solicitados: através da apresentação das fichas, projetos e/ou relatórios devidamente preenchidos obedecendo as normas técnico-cien ficas
estabelecidas e prazos es pulados;
-             A          entrega da  documentação  na  data  solicitada  pelo  Professor  Orientador  do Estágio;
-             Apresentação de comprovante de 150 horas de estágio cumpridas em cada uma das disciplinas, de forma a se totalizar 300 horas de estágio até o final do curso de
graduação em Turismo.
Eventuais faltas do estagiário às a vidades previstas deverão ser repostas em dias e horários estabelecidos entre as partes, para que se possa a ngir o cumprimento total da
carga horária exigida.
Com relação aos acadêmicos que já desempenham profissionalmente funções administra vas, gerenciais ou de planejamento em empresas nas áreas citadas, com carteira
de trabalho assinada e que no período em que se exige o cumprimento do Estágio já tenham passado do período probatório de 90 (noventa) dias trabalhados (período de
experiência previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas-CLT), poderão solicitar à Comissão de Estágio-COE que sejam validadas suas a vidades de trabalho como estágio
obrigatório, sendo essa Comissão a responsável por deferir ou não o pedido, atendendo a critérios previamente estabelecidos. Tal procedimento poderá ser feito para
validar somente um dos estágios.
Para a avaliação da solicitação de convalidação e aproveitamento de a vidades profissionais em exercício, para fins de cumprimento das exigências do estágio, no prazo
estabelecido pelo Presidente da Comissão de Estágio-COE o acadêmico deve apresentar:
- Solicitação de validação do trabalho remunerado como estágio supervisionado obrigatório (Direcionada à COE do curso de Turismo da ESAN)
-             Declaração oficial da empresa onde exerce a vidades profissionais, dirigida ao Presidente da COE e Orientador de Estágio, em papel mbrado, devidamente
assinado (com firma reconhecida) pelo representante legal da empresa, relacionando o cargo e as funções desempenhadas pelo aluno;
-             Cópia da carteira de trabalho comprovando que o acadêmico já não mais cumpre o período de experiência de 90 dias na empresa.
              Em havendo um parecer favorável da Comissão de Estágio, a mesma solicitará que o acadêmico providencie um relatório final de estágio acompanhado de uma
avaliação por parte do gestor da empresa onde o estagiário trabalha.
Se a convalidação for indeferida, o acadêmico deverá cumprir as a vidades rela vas ao Estágio, como os demais acadêmicos, propostas neste regulamento.
 
9 NORMAS DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO NA MODALIDADE OBRIGATÓRIO 
No Relatório Final do Estágio Supervisionado Obrigatório devem estar constadas as experiências vivenciadas pelo acadêmico ao longo do Estágio sendo que possíveis
indicações de proposta(s) de ação(ões) estejam relacionadas à proposição de melhorias, criação e/ou modificação das prá cas administra vas da unidade concedentes,
sistema zado da seguinte forma (conforme modelo formulário específico):
- Capa;
- Folha de Rosto,
- Preenchimento dados relacionados à Empresa Cedente;
- Introdução -Contextualização da organização cedente do estágio;
- Plano de a vidades propostas antes do início do estágio;
- A vidades realizadas durante o estágio com detalhamento;
- Reflexão do acadêmico entre a vidades propostas e a vidades realizadas;
- Detalhamento da maneira como o supervisor da organização acompanhou as a vidades do estágio, emi ndo opinião;
- Auto avaliação sobre a vidades desenvolvidas na organização;
- Menção das contribuições do estágio para a formação do acadêmico em Turismo;
- Apresentação do conjunto de disciplinas do curso de Turismo que contribuíram para a prá ca do estágio, em que contribuíram, explicando;
- Menção de convergências e divergências entre Teoria e Prá ca percebidas pelo estagiário;
- Menção de aspectos posi vos e limitantes encontrados pelo acadêmico no campo de estágio;
- Propostas de plano de ação para a melhoria dos aspectos limitantes encontrados;
- Opinião sobre a área estagiada, se era uma área de interesse prévio, se houve mudança no olhar sobre a área em questão e sobre a própria a vidade;
- Considerações Finais;

Uma cópia do Relatório Final deverá ser entregue à Organização cedente do estágio e outra, protocolada pela empresa cedente do estágio, deverá ser entregue ao Professor
Orientador, para que seja juntada com todos os demais documentos: Carta de Aceite, Plano de A vidades, Termo de Compromisso, Ficha de a vidades diárias, Relatório de
Avaliação da Empresa.
Todo o processo em questão será arquivado na pasta do acadêmico, para efeitos de comprovação quando da integralização do curso.

10 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Cabe ao Professor Orientador de Estágio, contato pleno com o Supervisor de Estágio ou Organização concedente de Estágio, de forma a manter aproximação com as
a vidades desenvolvidas pelo acadêmico.
Ainda, orientações devem ser agendadas com certa constância, de acordo com necessidades, pelo Orientador, para que possam ser discu das e analisadas etapas de
cumprimento das a vidades estabelecidas.
Visitas e contatos com a Organização, par cipação de Orientações, Relatórios Parciais e Finais servirão de subsídio para aprovação ou não do acadêmico na disciplina.

11 CHECK LIST DE ESTÁGIOS

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

Acadêmico deverá buscar a empresa de interesse e entregar à mesma, junto
com uma cópia de seu currículo, carta de interesse de estágio devidamente
aprovada por seu professor orientador.
Uma vez havendo o aceite da empresa, acadêmico deverá providenciar
(junto de seu professor orientador), o plano de trabalho (impresso em 3
vias), uma para a empresa, outra para o acadêmico e outra para o professor
orientador.
Após providências e aprovação do plano de trabalho o acadêmico deverá
providenciar o termo de compromisso com o auxílio de seu professor
orientador (impresso em 3 vias), uma para a empresa, outra para o
acadêmico e outra para o professor orientador.
Somente nesse momento é que as prá cas de estágio se iniciam. Ainda
devem ser providenciadas.
Ficha de relatório de a vidades diárias,
Ficha de avaliação da empresa ( no final das 150 horas)
Relatório final do estagiário
OBS! Todos os documentos mencionados compõem as exigências para o
estágio obrigatório do curso de Turismo da ESAN-UFMS
OBS1! Em caso de convalidação de trabalho remunerado em um dos estágios
será necessário:
Carta des nada à COE de solicitação,

Acadêmico deverá buscar a empresa de interesse e entregar à mesma,
junto com uma cópia de seu currículo, carta de interesse de estágio
devidamente aprovada por seu professor orientador.
Após aceite por parte da empresa o acadêmico deverá providenciar o
termo de compromisso com o auxílio de seu professor orientador 
(impresso em 3 vias), uma para a empresa, outra para o acadêmico e outra
para o professor orientador. Podem ser u lizados modelo da UFMS ou
modelos próprios de centros de integração empresa-escola.
OBS! Essa modalidade de estágio não conta com entregas de fichas e
relatórios, já que são validadas como a vidades complementares do curso.
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Cópia dos documentos pessoais do aluno (RG e CPF) e carteira profissional de
trabalho comprovando exercício superior ao período de experiência.
Declaração da organização apresentando a vidades desenvolvidas pelo
acadêmico,
Relatório Final do estagiário,

PLANO DE ESTÁGIO

APRESENTAÇÃO1. 
Iden ficação da Empresa1. 

              Razão social:
              Nome fantasia:
       Endereço:
       Telefone:
       Responsável pela empresa:
       Supervisor do estágio na empresa:
       Data de fundação:  
       CNPJ:
       E-mail:

Iden ficação do Acadêmico1. 

       Nome:
       Endereço completo:
       Telefone:
       Celular:   
       E-mail:
       Data de nascimento: 
       RG:
       CPF:

Iden ficação do Professor Orientador1. 

       Nome:
       Telefone:
       Celular:
       E-mail:

Período do Estágio
De    a         , durante      horas diárias.

1. 

OBJETIVOS2. 
Obje vo Geral do Estágio2. 
A vidades previstas a serem desenvolvidas na Empresa2. 
Contextualização da Organização  e Diagnós co da Realidade2. 
CRONOGRAMA3. 

A vidades Set Out Nov Dez Jan Fev
1. Elaboração do plano de estágio X
2. Assinatura do convênio e/ou termo
3. Início do estágio
4. Observação e ambientação
5. A vidades prá cas
6. Relatório Parcial
7. Projeto e propostas
8. Relatório Final de A vidades
9. Formulários de Avaliação
10. Entrega dos relatórios a COE
11. Avaliação do professor        

_______________________________
Assinatura do Acadêmico

Campo Grande/MS, ______ de ______________de ________.

DOCUMENTO DE CONTROLE ATIVIDADES PRESENCIAIS DIÁRIAS DE ESTÁGIO
CURSO DE TURISMO
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS-ESAN
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL-UFMS

Nome do Acadêmico:_______________________________________________________
RGA:____________________________ Celular: (   )_____________________________
Email acadêmico:___________________________________________________________
Razão Social da Organização onde ocorre o estágio:
__________________________________________________________________________
Área de atuação da Organização:______________________________________________
Setor/ Departamento de ocorrência do estágio:___________________________________
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Estágio:  (       ) Um      (           ) Dois
Início das a vidades de Estágio:_______________________________________________
Fim das a vidades de Estágio:_________________________________________________
Dias de atuação na organização cedente:________________________________________
Horário do Estágio:__________________________________________________________
Nome do supervisor da Empresa:
__________________________________________________________________________
Telefone do supervisor de estágio: (       ) ________________________________________
Email Supervisor de Estágio:__________________________________________________

Data A vidade Desenvolvida Visto Supervisor

_____________________________
Assinatura do acadêmico

_______________________________
Assinatura do Professor Orientador

Campo Grande, ______de_____________20______.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO PELO SUPERVISOR DA EMPRESA
CURSO DE TURISMO
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS-ESAN
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL-UFMS

Razão Social da Organização:________________________________________________
Ramo de atuação da Organização:_____________________________________________
Nome do estagiário:__________________________________________________________
Período de estágio:__________________________________________________________

A par r do quadro de siglas abaixo, avalie o estagiário em cada uma das condições:

R Regular
B Bom
O Ó mo

Capacidade Técnica para a área estagiada
Demonstração do acadêmico em conhecimento prévio ou adequada u lização dos procedimentos aprendidos durante o estágio.
Comunicação Oral
Capacidade de comunicação adequada, clara e per nente ao papel desenvolvido
Comunicação Escrita
Capacidade de comunicação adequada, clara e per nente ao papel desenvolvido
Cooperação
Pron dão na colaboração em quaisquer a vidades da organização estagiada, mesmo aquelas não relacionadas ao setor de estágio
A tude
Demonstração de boa a tude e inicia va, diante de situações não previstas e/ou diante de momentos ociosos no ambiente de estágio
Integração e Sociabilidade
Capacidade de integração com colaboradores do setor estagiado, bem como demais setores da empresa, respeitando a hierarquia existente e comportando-se
adequadamente, respeitando seu papel de estagiário
Responsabilidade
Uso correto de equipamentos, materiais, evitando desperdícios. Responsabilidade com as a vidades delegadas a ele (à ela).
Assiduidade
Comprome mento com o horário de cumprimento das a vidades de estágio, bem como dias e horários es pulados para a prá ca.
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Organização
Organização da estação de estágio, buscando método de melhor executar as tarefas, criando uma atmosfera tranquila de trabalho.
Qualidade
Demonstração de preocupação pela busca de excelência na execução das a vidades atribuídas e demais a vidades desenvolvidas no ambiente de estagio

Expecta vas da Organização quanto ao estagiário versus execução das a vidades do mesmo
____________________________________
Supervisor da Empresa

___________________________________
Assinatura acadêmico

Campo Grande,________de ____________de 20______ .

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL-UFMS
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS-ESAN
CURSO DE TURISMO

NOME DO ALUNO

RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO SUPERVISIONADO X
ORGANIZAÇÃO X

CAMPO GRANDE-MS
MÊS/ANO

NOME DO ALUNO

RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO SUPERVISIONADO X
ORGANIZAÇÃO X

Relatório Final de Estágio Obrigatório apresentado à Comissão Organizadora de Estágio - COE como requisito parcial para a conclusão da disciplina obrigatória Estágio
Supervisionado x Estagiário (a):
Professor Orientador:

CAMPO GRANDE-MS
MÊS/ANO

Nome do acadêmico: _________________________________________________________________________
RGA do acadêmico: _________________________________________________________________________
Celular: _________________________________________________________________________
Email acadêmico:__________________________________________________________
Razão Social da Organização Cedente:________________________________________
Nome Fantasia: ___________________________________________________________
Área de atuação da organização cedente: ______________________________________
Setor onde desenvolveu o estágio: ____________________________________________
Período do estágio: Início ____/___/________- Fim ____/___/_______
Horário do estágio: das ____h____ às ____h____
Quan dade de dias de trabalho: ______________________________________________
Total de horas dedicadas ao estágio: ___________________________________________
Data de assinatura do contrato de estágio obrigatório: ____________________________
Data de rescisão do contrato de estágio: ________________________________________
Nome do Supervisor do estagiário: _____________________________________________
Telefone do supervisor do estagiário: ___________________________________________
Email Supervisor: ___________________________________________________________

1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CEDENTE DO ESTÁGIO

2 PLANO DE ESTÁGIO PROPOSTO

3 ATIVIDADES REALIZADAS NO ESTÁGIO COM DETALHAMENTO

4 COMENTÁRIO ENTRE RELAÇÃO PLANO DE ESTÁGIO E ATIVIDADES REALIZADAS

5 EXPLIQUE DE QUE MANEIRA O SUPERVISOR DE ESTÁGIO NA ORGANIZAÇÃO CEDENTE ACOMPANHOU SUAS ATIVIDADES

6 COMO VOCÊ AVALIA SUA AUTONOMIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO?

7 QUAIS AS CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO EM TURISMO?

8 RELACIONE O CONJUNTO DE DISCIPLINAS DO CURSO QUE CONTRIBUÍRAM PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES NO ESTÁGIO. EXPLIQUE.
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9 CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS ENTRE TEORIA E PRÁTICA

10 ASPECTOS POSITIVOS E LIMITANTES ENCONTRADOS NO CAMPO DE ESTÁGIO NA ORGANIZAÇÃO ONDE OCORRERAM AS ATIVIDADES

11 PROPOSTA OU PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DOS ASPECTOS LIMITANTES ENCONTRADOS

12 QUAL SUA OPINIÃO SOBRE A ÁREA ESTAGIADA? TRATA-SE DE UMA ÁREA QUE PENSAVA EM ATUAR? E APÓS O ESTÁGIO, ALGUMA MUDANÇA DE POSICIONAMENTO?
POR QUÊ?

__________________________________
Assinatura e Carimbo
Supervisor da Empresa

___________________________________
Assinatura e Carimbo
Professor Orientador

___________________________________
Assinatura acadêmico

Campo Grande,________de ____________de 20______ .

MODELO DE CARTA DE INTERESSE

Sr.(a) Diretor(a),

Ao cumprimenta-lo(a), venho respeitosamente apresentar o desejo do acadêmico x do Curso de Turismo da ESAN-UFMS em realizar seu estágio em sua organização.
O estágio em Turismo tem como obje vo possibilitar ao acadêmico o exercício da prá ca, tendo como base o conhecimento adquirido durante a graduação. Esta prá ca
promove a integração entre a aprendizagem acadêmica e a experiência do co diano empresarial, gerencial, operacional e técnica.
Portanto, trata-se de um importante instrumento educacional e forma vo, desenvolvido no ambiente de trabalho, que prepara o acadêmico para a a vidade profissional e
permite a socialização dos resultados ob dos mediante intercambio acadêmico-profissional.
Com intuito de prover esclarecimentos deixo, em anexo, um conjunto de informações úteis para compreensão deste ato educa vo.
Ressalto que, em havendo interesse da organização em receber o estagiário, a mesma receberá da Comissão de Estágio informações sobre formalização de termos e
acordos.  De acordo com a natureza da organização é que serão definidos os procedimentos burocrá cos para a permissão do início da prá ca do acadêmico.
Certo de contar com a colaboração desta organização para que possamos formar acadêmicos com os mais elevados níveis de excelência profissional, permaneço a vossa
disposição.

Atenciosamente,

Prof. Dr._________________________________
Presidente da Comissão de Estágio do curso de Turismo da
Escola de Administração e Negócios – ESAN
UFMS

Segundo diretrizes do curso, o estágio apresenta as seguintes caracterís cas:
Pode ser realizado em duas modalidades:

Estágio Obrigatório: é definido pelo Projeto Pedagógico do Curso, cujo cumprimento da carga horaria é requisito obrigatório para integralização do curso.1. 
Estágio Não-Obrigatório: é o estágio de natureza opcional, com a finalidade de complementar os conhecimentos teóricos do acadêmico.2. 

O Estágio Obrigatório poderá ser cursado pelo acadêmico após integralizar 1250 horas/aula (geralmente no 6o semestre do curso).
É dividido em duas disciplinas: Estágio Obrigatório I (6o semestre) e Estágio Obrigatório II (7o semestre).
Para ser considerado aprovado em cada disciplina de estágio, o acadêmico deve cumprir pelo menos 150 horas de a vidades prá cas na empresa e alcançar a nota mínima
exigida nos relatórios Parcial e Final de estágio.

Ex. Considerando o cumprimento de 6 horas diárias de estágio, o estágio pode ser concluído em 25 dias de a vidades na empresa.

 O acadêmico será acompanhado por dois supervisores: de forma direta pelo Supervisor na Empresa e de forma indireta pelo Orientador de Estágio no curso de Turismo.
Para supervisionar o acadêmico na empresa, o Supervisor de Estágio deve ter preferencialmente formação ou experiência profissional na área de conhecimento ou afim ao
curso do estagiário.
A celebração do acordo de cooperação não impõe quan dade de estagiários ou período de realização do mesmo. Quem demanda o número de estagiários e o período de
realização é a empresa.

Documento assinado eletronicamente por Erick Pusck Wilke, Coordenador(a) de Curso de Graduação, em 14/08/2019, às 09:03,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1331325 e o código CRC 8020F71A.
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COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE TURISMO - BACHARELADO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.021103/2019-69 SEI nº 1331325
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