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Objetivos da disciplina

reflexão crítica

diagnóstico 

melhoria

vida como narrativa dotada de sentido

1 

2 

3

mobiliza o que aprendemos 

aplica o que aprendemos e extrapola

pensa sobre o que aprendemos e fazemos



+ 10% 
de envolvimento

Formulário II
Panorama Setorial e 

Contextualização da empresa 
11/9

até 
10% da nota e da frequência

Formulário I
Dados Gerais

+ Documento Cintegra

até 

28/8 10% da nota e da frequência

Formulário III 
Radar de inovação 25/9

até 
15% da nota e da frequência

Relatório
(até 7 páginas)16/10

até 
40% da nota e da frequência

Formulário IV
Experiência do estágio 

+ Carta de fim estágio
23/10

até 
15% da nota e da frequência

Avaliação, frequência e datas



Atraso
acarreta automaticamente em perda do percentual de 

presença em disciplina EAD, de acordo com proporção da 

avaliação!

Nota
depende da avaliação do conteúdo e não apenas da 

realização da entrega.

Atenção:
frequência de acordo com 

pontualidade na entrega 

Todos os itens são obrigatórios para aprovação na disciplina



Formulário I

Dados gerais
- cadastro: estudante, organização e supervisor

- caracterização e informações iniciais da organização

(CNPJ, CNAE*, porte, quantidade de funcionários)

28/8
até 

10%

+
Upload de Documento de Comprovação

Contrato de Estágio

Contrato Social

Carteira de Trabalho

CINTEGRA

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp


Formulário II

Panorama setorial e contextualização da 

empresa
- descrição e análise do quadro econômico e financeiro da 

empresa e do setor

(margem, lucro líquido, receita, roi) 

10%

11/9
até 



Formulário III

Radar de inovação
- percepção sobre cultura e clima organizacional

- identificação de resultados

- avaliação de condições para inovação e destaques

15%
15%

25/9
até 



Relatório

1. Contexto organizacional
- contextualização do problema

2. Entendendo o problema
- diagnóstico do problema

3. Desenhando Respostas
- proposição de soluções e melhorias a partir do problema

4. Reflexão de fechamento
- sentido pessoal da experiência de estágio

7 páginas

40%

16/10
até 



Formulário IV

Experiência do estágio
- avaliação sobre o programa de estágio

- autoavaliação

15%

23/10
até 

+
Upload de Carta de fim de estágio

Avaliação

SUPERVISOR DA 

ORGANIZAÇÃO



Aspectos Burocráticos

alocação dos alunos – 4 professores 1 

disciplina obrigatória – diploma2 

vínculo formal com a organização3

aderência ao campo 

viável

formativo

pessoa na organização responsável 

- assinar documentos

- acompanhar o estudante

- contato com a ESPM indicação de supervisor



Aspectos Burocráticos

estudante estagiário

estudante empregado

filho de proprietário

proprietário

máximo

4h/dia

máximo

6h/dia



Funcionamento à distância

dúvidas1 
fóruns; contato com o professor (email)

pontualidade2 
frequência atrelada à entrega

precisão e compromisso3
simplificação

pela qualidade



Funcionamento à distância

início da disciplina

término

7/8

23/10

Professores E-mail

Professora Christiane Coutheux Trindade ctrindade@espm.br

Professor Ricardo Cruz rcruz@espm.br

Professor Roberto Camanho rcamanho@espm.br

Professor Victor Martinez victor.martinez@espm.br


