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Prezado aluno: 

 
 

O curso de Publicidade e Propaganda da Unifipmoc Afya destaca-
se pela formação profissional de seus alunos. Com grande penetração 

no mercado profissional, em agências de propaganda, empresas, 

produtoras e em diversas outras da área. 
Num mercado tão diversificado, a atuação do profissional de 

propaganda ultrapassa os limites das agências de Propaganda, com o 
crescimento da demanda por publicitários em variados setores de 

empresas de pequeno, médio e grande porte. A formação profissional 
das Unifipmoc prepara os alunos para enfrentar a diversidade do 

campo profissional, incluindo: agências de propaganda; veículos de 
comunicação; produtoras de áudio e vídeo; consultorias de 

Comunicação, marketing e pesquisa; agências de web design; 
assessorias de comunicação e de marketing; produção gráfica entre 

outras áreas. 

 

Coordenadora do Curso de Publicidade e Propaganda 



1. Caracterização DAS UNIFIPMOC 

 
MISSÃO 

Formar profissionais capacitados para ingressarem no mercado de trabalho, 

buscando o aprimoramento contínuo e tendo a ética como suporte para as relações 

interpessoais. 

 

VISÃO 

Reconhecimento como uma instituição que busca a vanguarda das transformações 

educacionais, assegurando a qualidade do processo ensino-aprendizagem e das 

relações entre as pessoas. 

 
VALORES 

Ética nas relações 

Trabalho coletivo 

Melhoramento contínuo 

Abertura para o novo 

 

DIRETRIZES 

Exercício de transparência, confiança e valorização das pessoas 

Competência de todos os envolvidos no trabalho 

Integração com a comunidade 

Relações de parcerias 

 

2. PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

1- Publicidade e Propaganda; 

2- Planejamento Estratégico; 
3- Empreendedorismo; 

4- Mercadologia – Análise de pesquisa e de mercado 

5- Marketing 



3. DIRETRIZES BÁSICAS 

 

Os estágios serão realizados de acordo com a Lei n.° 6494/77 e pelo Decreto n.° 

87497/82, que compõem a legislação básica que ampara a prática do Estágio 

Curricular. No Estágio Curricular Supervisionado, serão computadas 120 horas, 

realizadas a partir do 4° período. 

 

A Lei n.° 6494/77 determina que é imprescindível à organização que aceita o 

estagiário estabelecer um contrato, que deve ser assinado por representante legal 

e pela instituição de ensino, como interveniente. 

 

4. OBJETIVOS 

Geral: 

Garantir o desenvolvimento das competências específicas previstas no programa de 

estágio escolhido pelo aluno, capacitando-o a exercer eficientemente sua profissão 

de publicitário 

 

Específicos: 

- Possibilitar a complementação da formação profissional, mediante a aplicação 

prática de conhecimentos em ambiente empresarial ou institucional. 

- Propiciar a vivência da realidade profissional e familiarização com o futuro 

ambiente de trabalho e negócios; 

- Estabelecer a integração efetiva entre a Faculdade e a Empresa, contribuindo para 

a atualização e o aprimoramento permanente do currículo acadêmico; 

- Objetivar e favorecer o conhecimento, a análise e a aplicação de novas 

tecnologias, metodologias, sistematizações e organização do trabalho; 
- Articular ensino-pesquisa e projetos de extensão; 

- Orientar e propiciar a articulação das habilidades, competências dos valores e 

conhecimentos necessários ao desempenho profissional; 

- Possibilitar o desenvolvimento de comportamento ético e compromisso 

profissional, contribuindo para o amadurecimento pessoal e profissional do aluno; 

- Favorecer condições pedagógicas de socialização das diferentes experiências e 

observações da realidade; 

- Possibilitar a revisão contínua dos objetivos do Curso de Publicidade e 

Propaganda. 

 

A atividade de Estágio Supervisionado tem por finalidade manter atualizado e 

subsidiado todo o corpo discente do curso, de forma a promover a harmonia em suas 

práticas, estabelecendo trocas de experiências, vivências e informações sobre os 

assuntos tratados, favorecendo a compreensão mútua. 



5. Normas gerais para a realização do estágio 

 
I - Apresentar-se na Instituição, nos horários previstos. 

 

II - Ter postura ética ao lidar com a diversidade de situações que poderão surgir. 

 

III Envolver-se em situações inerentes aos serviços, de tal forma que possa 

inteirar-se da realidade profissional em todos os seus aspectos. 
 

IV – Elaborar seu respectivo projeto, tendo em vista as situações específicas em 

seu programa de estágio. 

 

V - Aplicar os instrumentos de pesquisa, observação, acompanhamento e 

encaminhamento constante do projeto de estágio sob a orientação do professor- 

orientador do estágio. 

 

VI - Estudar e analisar os dados levantados e apresentar relatórios do que foi 

realizado. 
 

VII - Instrumentalizar-se, a fim de atender as exigências e peculiaridades das 

situações encontradas. 

 

Compete ao orientador de estágio: 
 

O orientador de estágio exerce as atividades, nas Faculdades Pitágoras, de 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, escolhido pelo coordenador e diretor 

acadêmico, competindo-lhe, principalmente: 

 

I – Apresentar aos estagiários o programa de estágio no programa escolhido, bem 

como o regulamento de estágio; 

 

II - Orientar, supervisionar e avaliar as atividades das equipes de estagiários sob sua 

responsabilidade, atribuindo-lhes a respectiva nota ou conceito; 
 

III - Efetuar o controle de freqüência dos estagiários pertencentes às equipes pelas 

quais for responsável; 

 

IV - Acompanhar e orientar a elaboração de atividades a serem desenvolvidas pelos 

estagiários e corrigir as falhas antes da aplicação prática; 
 

V - Apresentar, para análise, propostas de alterações de pauta de visitas, atividades 

simuladas, observação etc., constantes dos planos de trabalho; 

 

VI – Acompanhar e orientar a aplicação, por parte das equipes, dos critérios 

constantes do roteiro de atendimento e de visitas a clientes; 
 

VII - Exigir das equipes de estagiários os relatórios das atividades realizadas para 

acompanhamento dos trabalhos; 

 

VIII - Proceder à correção semanal, examinando todos os registros de atividades 

realizadas das equipes e o atendimento ao cronograma previsto; 
 

X - Desempenhar todas as demais atividades decorrentes de sua função. 



6. Núcleo de Estágio 

 

O curso de Publicidade e Propaganda do Unifipmoc conta com um Núcleo de 

Estágios, sendo responsável pela identificação e acompanhamento dos interesses 

específicos de seus estudantes e pela identificação, junto ao mercado, de espaços 

para a realização de estágios em que esses interesses sejam contemplados. 

O Núcleo de Estágios do Curso de Publicidade (NEP) será coordenado por um 

profissional indicado pela instituição, que tem como responsabilidade identificar e 

cadastrar, permanentemente, empresas, entidades e instituições em condições de 

oferecer estágios para os estudantes da área. 

O cadastramento do estagiário (Termo de Compromisso de Estágio – em anexo) 

conterá não somente o nome do aluno e da instituição, como também as áreas e 

setores em que o estágio é oferecido, bem como sua duração. Da mesma forma, o 

cadastramento conterá o nome do responsável na empresa ou instituição que 

acompanhará o estagiário, comprometendo-se com a direção do Núcleo de Estágios 

da Unifipmoc a elaborar periodicamente avaliações sobre o desempenho do 

estagiário. 

No que refere ao interesse dos estudantes, estes serão igualmente cadastrados 

quanto às áreas, atividades, empresas ou instituições em que gostariam de manter 

um contato mais estreito via estágio. O cruzamento do perfil e interesse dos 

estudantes com o das empresas e instituições resultará na sugestão e possível 

encaminhamento do estudante para o Estágio Profissionalizante. 

O NEP informará, permanentemente, informando aos estudantes sobre as 

possibilidades existentes na área. O encaminhamento para o estágio, no entanto, 

só acontecerá após entrevista do estudante/candidato com o coordenador do 

programa. Para a entrevista, o estudante deverá estar munido da carteira de 

identidade e do seu número de matrícula para que se possam conhecer seus dados 

escolares. Uma vez viabilizado o estágio, o coordenador do Núcleo, no âmbito da 

faculdade, acompanhará as atividades do estudante enquanto durar o estágio. 

Outra atividade a ser desenvolvida pelo Núcleo de Estágios da Unifipmoc diz 

respeito ao acompanhamento da trajetória profissional dos formandos em nossa 

instituição, a fim de que, tanto quanto possível, não se percam os vínculos com eles. 

Vínculos fundamentais para que a instituição esteja sempre buscando aprimorar-se 

e repensar sua filosofia, sempre que se fizer necessário. 



7. Supervisão de Estágio 

 

 
Com o objetivo de propiciar ao aluno a aquisição de experiência 

profissional específica e que contribua de forma eficaz para sua absorção pelo 

mercado de trabalho, o Estágio Supervisionado Curricular do Curso de Comunicação 

Social em Publicidade e Propaganda está organizado em forma de módulos, de acordo 

com o programa escolhido pelo aluno. 

O estágio curricular é realizado obrigatoriamente sob orientação e supervisão direta 

do coordenador de Prática da Unifipmoc. 

A seleção do coordenador de Estágio se dará obedecendo aos critérios de 

titulação mínima e experiência profissional na área. 

Reuniões com o coordenador de Práticas de Estágio serão realizadas, para avaliar o 

transcorrer das atividades, propor intervenções que se façam necessárias e orientar 

condutas quanto às questões didático-pedagógicas. 

Reuniões de planejamento e avaliação das atividades de estágios serão realizadas no 

início e término do semestre. 

Os critérios de avaliação seguirão orientação do coordenador de Estágio, com base 

no trabalho que é desenvolvido na Unifipmoc e seguindo as orientações discriminadas 

abaixo. 

As atividades do Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda obedecem ao estipulado na legislação 

em vigor sobre estágios e ao previsto neste Regulamento: 

 

 
8. Procedimentos a serem adotados. 

 
Procedimentos para a realização do estágio: 

 
- Entrar em contato com a Coordenação de Estágio para efetivar inscrição no 

programa de estágio (preencher ficha de inscrição). 

 

-Após confirmação, por  parte da Unidade  Concedente de  Estágio, da possível 

realização de estágio, o aluno irá apresentar na empresa: 
 

-Termo de compromisso (assinada pela Coordenação de Estágio, Unidade 

Concedente e Estagiário); 

-Formulário de apresentação do aluno pelo orientador (encontros com o 

coordenador de estágio /professor-orientador); 

-Relatório de desempenho do estagiário (Deverá ser preenchido pelo/pela 

coordenador/coordenadora de estágio) 



9. REGULAMENTO DE ESTÁGIO: 

 
 
São considerados estagiários, para fins do Estágio Supervisionado Profissionalizante 

Curricular, todos os alunos matriculados no curso de Publicidade e Propaganda e 

inscritos nos Programas de Estágio, que deverão: 

I - Realizar as atividades programadas, orientados pelo coordenador do estágio; 

II – Cumprir os horários estabelecidos pelo responsável da Instituição. 

III – Ter postura ética ao lidar com a diversidade de situações que poderão surgir; 

IV – Elaborar projeto de estágio, tendo em vista as situações específicas de seu 

programa; 

V - Preencher fichas de todas as atividades desenvolvidas e de pessoas que forem 

atendidas, encaminhando-as à Secretaria de Estágio para cadastramento, na forma 

do roteiro de atendimento; 

VI - Entregar periodicamente, ao coordenador de estágio, responsável pela equipe, 

o relatório detalhado de todas as atividades realizadas durante o período respectivo, 

acompanhado de auto-avaliação de desempenho e observação do responsável na 

empresa na realização do trabalho; 

VII - Redigir as atividades desconhecidas e inovadoras ocorridas por ocasião do 

estágio de que participou ativamente, fazendo constar a identificação do responsável 

pelo serviço na Instituição, uma vez que ultrapassará as fronteiras da mesma; 

VIII - Comparecer às reuniões da equipe de estágio sob a orientação do professor- 

orientador para análise das situações vivenciadas, programação de novas atividades, 

avaliações e outras atividades; 

IX - Acompanhar as informações oficiais da coordenadoria de estágio juntamente 

com a secretaria, visando manter-se atualizado com informações relevantes no 

desempenho de suas funções de estagiário e de estudante; 

X - Informar a secretaria do serviço onde está fazendo o estágio, caso tenha de 

ausentar-se ou faltar, para não causar transtornos à Instituição; 

XI - Cumprir as determinações estipuladas pela Instituição onde está estagiando, 

de modo a engajar-se na filosofia e proposta da mesma; 

XII - Agir de acordo com a ética profissional e zelar pelo bom nome do Curso de 

Publicidade e Propaganda das Faculdades Pitágoras de Montes Claros; 

XIII – Comparecer, nas Instituições onde acontecerá o estágio, devidamente 

trajado, conforme normas estabelecidas para o trabalho; 

XIV – Assumir responsabilidade de comando ou administração de determinada 

situação, quando solicitado pelos responsáveis pelo serviço na Instituição; 

XV - Manter cópias de todas as atividades observadas e desenvolvidas no portfólio 

para apreciação e avaliação do professor coordenador do estágio; 

XVI - Cumprir este Regulamento e as demais determinações legais referentes ao 

Estágio Supervisionado. 

 

10. COMPÊTENCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO 

ESTÁGIO: 

 

-Analisar o campo de atuação do profissional da comunicação e seus desafios 

contemporâneos. 

-Analisar o contexto em que atua profissionalmente, em suas dimensões institucional 

e organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus agentes 

sociais. 

-Atuar profissionalmente, em diferentes contextos, na promoção da inovação e 

criatividade, do desenvolvimento e da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, 

organizações e comunidades. 



- Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de intervenção, de caráter 

promocional, preventivo, considerando as características das situações e dos 

problemas específicos com os quais se depara. 

- Propor soluções inovadoras, utilizando o domínio de técnicas e de processos 

variados. 

- Dominar a linguagem própria, expressando conceitos e soluções, em seus 

projetos, de acordo com as diversas técnicas de expressão e reprodução visual. 

- Interagir com especialistas de outras áreas, de modo a utilizar conhecimentos 

diversos e atuar em equipes interdisciplinares na elaboração e execução de pesquisas 

e projetos. 

- Ter visão sistêmica de projeto, manifestando capacidade de conceituá-lo a partir 

da combinação adequada de diversos componentes econômicos, psicológicos e 

sociológicos do produto ou serviço a ser utilizado. 

-Ter visão histórica e prospectiva, centrada nos aspectos sócio-econômicos e 

culturais, revelando consciência das implicações econômicas, sociais, antropológicas, 

ambientais, estéticas e éticas de sua atividade. 

 

11. CAMPOS DE ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA. 

 

1.Agência de Propaganda  

Atendimento 

Criação Publicitária – Redator e Diretor de arte 

Mídia 

Planejamento de campanha 

Planejamento Marketing 

Pesquisa de Mercado 

Tráfego 

2. Produtora de vídeo 

3. Produtora de áudio 

4. Estúdio de fotografia 

5. Rádio 

6. Televisão 

7. Cinema 

8. Gráfica 

9. Empresa de Mídia Externa 

10. Assessor de marketing 

11. Consultor de marketing 

12. Gerenciamento de Rede Social 

13. Consultor de imagem 

14. Marketing de eventos 

15. Consultor de Marketing de varejo 

16. Docência 

17. Pesquisa de mercado 

18. pesquisa de Comportamento do consumidor 

19. Empresa Multimídia 

20. Estúdio de Composição Gráfica 

 

12. CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO 

 

Estágio realizado nos laboratórios da Unifipmoc: 

 
90h que deverão ser obrigatoriamente cumpridas até o 8º períodos, sendo 

divididas da seguinte maneira: 

 
- 50 horas no Lapp – Laboratório de Publicidade e Propaganda 

 
- 40 horas em outros locais 

 

 

 



Rádio UniFip 

 

A Rádio Fip é mais uma produção do Lapp, sendo totalmente produzida pelos alunos, 

com a coordenação dos professores. A rádio tem uma programação diária, sendo 

veiculada nos corredores da faculdade na hora do intervalo com o programa UniFip 

Intervalo. Com a rádio UniFip, os alunos podem desenvolver potencialidades e 

adquirir um aprendizado no universo radiofônico. Os alunos passam por funções 

como, locutor, produtor, sonoplasta, além de criar e produzir peças publicitárias para 

o rádio. 

A Rádio UniFip leva um conteúdo de informações e divertimento, e também é 

divulgadora de novos talentos da música de nossa região. 

 

Lapp 

 

O LAPP é uma agência disponibilizada pela Unifipmoc, onde os alunos têm a 

oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido em sala de aula. 

Essa agência tem toda estrutura necessária para desenvolver um trabalho de 

qualidade e de âmbito social, ou seja, não visa lucro em seus trabalhos. 

A Agência LAPP, fundada em abril de 2007, proporciona ao acadêmico da área 

uma maior facilidade de se engajar no mercado publicitário por meio dos 

trabalhos desenvolvidos, fazendo com que esse estagiário aprimore as 

habilidades que esse mercado exige. 

 
13. AVALIAÇÃO 

 
O processo de avaliação do estagiário está concebido em uma perspectiva 

processual, cuja pontuação máxima será de 100 pontos: 

 
Entrega dos documentos: 

 
Termo de compromisso (modelo em anexo) 5 pontos 

Relatório de desempenho (modelo em anexo) 5 pontos 

Relatório final - 60 pontos 

Portfólio - 30 pontos 

 

 
 

PORTFÓLIO: 

 
O aluno montará a memória do estágio em seus diferentes aspectos, incluindo 

atividades de cada fase da sua atuação no mercado de trabalho. 

 
O portfólio será construído ao longo do estágio. 

 
Critérios para avaliação do Portfólio: 

 
Apresentação 

Estrutura 

Criatividade 

Conteúdo 



RELATÓRIO FINAL 

 
Organização e produção escrita dos dados. Deverá ser organizado de acordo 

com a estrutura do trabalho cientifico. 

 
Critérios para a avaliação do relatório 

 

1. Estrutura 

2. Utilização da literatura 

3.Conteúdo 

 
 

NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

ESTRUTURA DO TRABALHO CIENTÍFICO (NBR 14724/2006) 

De forma geral, os trabalhos científicos devem ser organizados de 

acordo com a estrutura abaixo: 

 
- Capa; 

 
-Folha de Rosto 

 
-Folha de aprovação (para teses e dissertações) 

 
-Dedicatória 

 
-Agradecimentos 

 
-Epígrafe; 

 
-Resumo na língua original (obrigatória para dissertações e teses); 

 
-Resumo em língua estrangeira (obrigatório para dissertações e teses); 

 
-Sumário; 
-Corpo do texto; 

-Referência; 

-Apêndices; 

-Anexos; 

 
 

1. CAPA(Elemento obrigatório) 



 
UNIFIPMOC 

 
Ana Maria Alves 

Fernanda Marques e silva 

 
 

O trabalho dos publicitários nas 

Unidades Municipais da cidade de 

Montes Claros – MG 

 

 
 

 

Montes claros 

2019 

Janaína Alves 

 
A promoção da qualidade visual á 

infância em escolas do município de 

Montes Claros – MG: uma 

perspectiva de atuação econômica 

 
Relatório final do 

Estágio 

Profissionalizante, do 4º 

período do curso de 

Publicidade e 

Propaganda das 

Faculdades Integradas 

Pitágoras, sob 

orientação da 

professora Andréa 

Amaral 

 
Montes Claros 

2019 

 

 

 

Figura 1.Capa 

 

 
Proteção externa do trabalho, devendo conter dados essenciais que identifiquem a 

obra nesta ordem-nome da instituição (opcional), autor, título, subtítulo (se houver), 

local, data. 

 

2. Folha de rosto (Elemento Obrigatório) (NBR6029/2006) 

 

 
A folha de rosto deve conter elementos essenciais que identifiquem a obra, na 

seguinte ordem; 

 

-Autor(es) – primeiro elemento da folha de rosto, inserido no alto da página, 

centralizada; 

-Título principal - O título deverá ter posição de destaque na folha de rosto, podendo 

ser com letras maiores, negritos ou em caixa alta; 

-Subtítulo (se houver, deve ser precedido de dois pontos). O subtítulo deverá ter 

menor destaque que o título; 

-Nota de apresentação – natureza (resenha, resumo, relatório, monografia, tese); 

nome da instituição q que é submetida e área de concentração ou disciplina. Nome 

completo do orientador, ou supervisor ou professor. Devem ser digitados com 

alinhamento do meio para a direita; 

-Local (cidade), embaixo e centralizado, seguindo na linha de baixo de data (mês e/ 

ou ano de publicação). 

 
Dedicatória 

Página em que o autor presta homenagem a uma ou mais pessoas. 

A ABNT não determina a normalização desta página, ficando o layout a critério do 

autor. 



Agradecimentos (elemento opcional) 
Agradecimentos a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do trabalho. 

O título “Agradecimentos” deverá ser centralizado no alto da página. Como a ABNT 

não prevê normalização do texto, recomendamos a utilização de letras tamanho 12 

e espaço de 1,5 entre linhas. 

 
Epígrafe (elemento opcional) 

Pensamentos retirados de um livro, uma música, um poema, normalmente 

relacionado ao tema do trabalho, seguido de indicação de autoria. 

As epígrafes podem ser colocadas também nas folhas de abertura de cada capítulo. 

 

Resumo: 
Em Língua original 

(Elementos obrigatório para teses dissertações) (NBR6028/2003) 

 

Apresentação concisa dos pontos relevantes do texto. Devem ressaltar o objeto, o 

método, resultados e conclusões do trabalho. A norma NBR 6028 recomenda a 

utilização de parágrafo único e com extensão de 150 a 500 palavras. 

Devem conter palavras-chave representativas do conteúdo do trabalho, logo abaixo 

do resumo. 

 

Em língua Estrangeira (Elemento Obrigatório para teses e Dissertações) 

Versão do resumo em idioma de divulgação internacional. Deve ser a tradução 

literal do resumo em português, e apresentar palavras-chaves logo abaixo do texto. 

 

Sumário (Elemento Obrigatório) (NBR 6027/2003) 

 

Enumeração dos capítulos, seções e partes que compõem o trabalho, seguido de sua 

localização dentro do texto. Deve ser empregada a numeração progressiva, limitada 

até a seção quinária (NBR 6024/2003). Utilizar somente usando-se os recursos de 

negrito, itálico ou grifo, caixa alta e caixa baixa. 

Os elementos que antecedem ao sumário (dedicatória, agradecimentos, resumo,etc.) 

não devem ser descritos no mesmo. 

Optamos pela diferenciação dos capítulos e seções da seguinte forma: 

 

1. SEÇÃO PRIMÁRIA(CAIXA ALTA, NEGRITO, TAMANHO 12) 

1.1 Seção Secundária(caixa baixa, Negrito, Tamanho 12) 

1.1.1 Seção quaternária(caixa baixa,itálico, negrito, tamanho 12) 
1.1.1.1 Seção quaternária (caixa baixa, negrito, tamanho 12) 

1.1.1.1.1 Seção quinária (caixa baixa, sem negrito, tamanho 12) 

Esse recurso deverá ser utilizado da mesma forma no sumário e no texto. 

 

Corpo do Texto 

Introdução 

 

1. Apresentação (citação de modo preciso do assunto do trabalho, o porquê da 

realização do trabalho, a empresa em que foi realizado, o tempo e o espaço em que 

foram realizados). 

 

1.2 Justificativa (mostrar a importância do estágio para a formação acadêmica). 
 

1.3 Objetivos (explicar para que foi realizado o estágio, iniciar as frases sempre 

com verbo no infinitivo). 

 

1.4 Dados da Empresa onde foi realizado estágio: 

a) Histórico da Empresarial 



b) caracterização (razão Social, Nome Fantasia, CGC,Inscrição Estadual, 

Localização, Fone). 
c) Infra-Estrutura. 

d) supervisor do Estágio(Cargo). 

 
1.5 Organograma da Empresa 

1.6 Cronograma das atividades realizadas durante o Estágio (fazer em forma de 

Tabela: Setor, Duração/Dias, Carga Horária, Atividades). 

 
2. Desenvolvimento 

É a parte mais extensa do trabalho. É chamado “corpo do trabalho”. Visa relatar 

todas as atividades realizadas durante o estágio, por setor, com as respectivas 

fundamentações lógicas. 

 

Caracteriza-se pela objetividade, clareza e precisão. A linguagem deve ser impessoal, 

clara, precisa e consistente. Os adjetivos devem ser evitados. O uso da terminologia 

técnica deve ser enfatizada. Os parágrafos poucos extensos tornam o texto mais 

claro. 

 
O conteúdo deve ser dividido em partes, capítulos, subtítulos, etc. 

Não existe norma de subdivisão válida para todos os trabalhos. O mais importante 

é subdividir ao máximo para facilitar a compreensão do leitor. 

 

Devem ser evitadas expressões tais como “praticamente nenhum”, “poucos”, 

“vários”. Sempre que possível, apresentar dados numéricos. 

 

No desenvolvimento, além de serem descritas as atividades realizadas no estágio, 

devem ser descritos equipamentos usados, os projetos desenvolvidos, as visitas 

efetuadas, os formulários utilizados e outros dados de interesse. 

 

Deve-se evitar abordar assuntos paralelos. Dar ênfase ao trabalho realizado, 

minimizando simples observação e descrição de situação existente. Devem-se 

comprovar todas as afirmativas feitas e usar material complementar somente quando 

necessário. 

 

Obs.: os relatórios devem ser feitos em 2 vias: uma para a Faculdade e uma para o 

próprio aluno. A via da Faculdade ficará arquivada e deverá ter uma capa com design 

original e criativo. 

 

Considerações Finais 

 

É uma decorrência lógica e natural do que foi apresentado na introdução e no 

desenvolvimento. É uma finalização do trabalho, na qual poderão ser feitas críticas, 

sugestões, etc., possibilitando ao leitor conhecer a opinião do autor sobre os pontos 

abordados e sua idéia sobre os aspectos conceituais, práticos que permearam sua 

atividade de estágio. 

 

Referências 

Citação de obras que orientaram o estagiário durante a realização do 

estágio e/ou na elaboração de seu Relatório Final, de acordo com as Normas da ABNT. 

As referências devem ser apresentadas em uma única ordem alfabética, 

independentemente do suporte físico (livros, periódicos, publicações eletrônicas ou 

materiais audiovisuais) em espaço simples, e espaço duplo entre elas. 



IMPORTANTE 

Trabalhos que não possuem referências não são considerados de cunho científico. 

Por não possuírem embasamento teórico, são tratados como obras de ficção. 

 

Apêndice (Elemento Opcional) 

Textos ou documentos elaborados pelo autor que servem de comprovação de sua 

argumentação. Ex: Questionário aplicado, roteiro de entrevista, etc. 

Os apêndices são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e seus 

títulos. Exemplo: APÊNDICE A – Questionário aplicado aos alunos; APÊNDICE B – 

Questionário aplicado aos professores. 

 

Anexo (Elemento Opcional) 

Textos ou documentos não elaborados pelo autor que servem de comprovação de 

sua argumentação. Ex: Xerox do Atestado e da Avaliação do Estágio, Folder, 

Fotografia, Publicação, Jornal, etc. 

 

REQUISITOS PARA A CONFECCÃO DO RELATÓRIO: 

 

- Texto digitado em fonte Arial, tamanho 12. 
- Impressão em espaço 1,5 (entre linhas), em papel branco tamanho A4 (21x 29,7) 

- Medida de 2,5cm tanto para as margens superiores como para as inferiores. 
- Medidas de 3cm e 2,5cm, respectivamente, para as margens esquerda e direita. 

- Encadernação ou capa original e criativa para a Coordenação do curso. 

 

14. CONSIDERACOES FINAIS 

 

A realização do estágio representa uma importante atividade, com o objetivo de 

permitir que o aluno possa vivenciar, em termos práticos, os diversos conceitos 

estudados e discutidos em sala de aula. 

Vale lembrar que o sucesso do estágio depende, de forma primordial, do interesse 

do aluno em atender às orientações dos professores, no que diz respeito a levantar 

em campo as informações necessárias. 
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16. ANEXOS 

Modelos: 

- Termo de Convênio 
- Ficha de Cadastramento do aluno 

- Carta de Apresentação 

- Termo de Compromisso de Estágio 
- Relatório de Desempenho de Estágio 

- Modelo de Currículo 



  
 

 

 
CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
Estágio Supervisionado Profissionalizante 

 
 
 
 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

 
Apresentamos-lhes acadêmico (a) do ---- período do 

curso de Publicidade e Propaganda da Unifipmoc, que se encontra devidamente 

credenciado (a) para prestar estágio supervisionado obrigatório nessa Organização, 

sob a coordenação de V.Sa, conforme acordo estabelecido entre as partes 

interessadas. 

 

 
 

 
 

Montes Claros, de de . 

 

 

 

 

 

 

 
 

Andréa Nogueira do Amaral Ferreira 

Coord. do Curso de Publicidade e Propaganda 

 

 

 

 

 
 

André Luiz de Aguiar Coimbra 

Coord. de Estágio do Curso de Publicidade e Propaganda 



 
  

 
 

CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
Estágio Supervisionado Profissionalizante 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
 

Instrumento Jurídico nos termos da Lei nº 6.494, de 07/12/77, Decreto nº87497 de 18/08/82 e Lei 8.859 
de 12/03/94. 

 
A dia do mês de 20 na cidade de Montes Claros, neste ato, as partes a seguir 
nomeadas, 

 

 

Celebram entre si este Termos de Compromisso de Estágio, que será regido pelas cláusulas e condições 
a seguir estabelecidas: 

 
Cláusula Primeira: O Termo de Compromisso de Estágio, que decorre do Termo de Convênio, tem por 
objetivo personalizar a realização jurídica especial existente entre o estagiário e a Unidade Concedente, 
sem nenhum vínculo empregatício. 

 
Cláusula Segunda: Na vigência do presente Termo, o estagiário estará incluído na cobertura do SEGURO 
CONTRA ACIDENTES PESSOAIS mantido e a cargo da Instituição de Ensino. 

 
Cláusula Terceira: Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições básicas para a 
realização de estágio: 

 

a) As atividades de estágio a serem cumpridas pelo Estagiário serão desenvolvidas no horário: das 
  às horas, totalizando por mês. 

UNIDADE CONCEDENTE 

 

Razão Social: UNIFIPMOC - Centro Universitário Fipmoc Afya   

CNPJ/MF: 03273660-000134 
Endereço: Av. Professora Ainda Mainartina Paraíso, 80 
Bairro: Ibituruna 

CEP: 39.401-347 

Cidade: Montes Claros 

Telefones: 3214 7100 

Estado: MG 

E-mail: agencialapp@gmail.com 

Representado por: Andréa Amaral Cargo: Coordenadora do curso 

Supervisor: André Luiz de Aguiar Cargo: Coordenadora de prática 

ESTAGIÁRIO 

 

Nome:    

Matrícula:    

Endereço:    

_ 

Bairro: _ Cidade: Estado: 

 

CEP: Telefones:  :  

E-mail:     

Aluno regularmente matriculado no: Período do Curso de Publicidade 
e Propaganda das Faculdades Pitágoras de Montes Claros. 

mailto:agencialapp@gmail.com


b) As atividades principais a serem desenvolvidas pelo Estagiário, em caráter subsidiário e 
complementar, compatíveis com o curso de graduação a que pertence e o contexto da sua 
profissão serão as seguintes: 

1)       
 

2)       
 

3)       
 

c) As atividades descritas poderão ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituídas de acordo 
com a progressividade do Estagiário e do Currículo do curso a que estiver vinculado e inserido 
no contexto da sua profissão. 

 
Cláusula Quarta: No Desenvolvimento do Estágio ora compromissado, caberá à Unidade 
Concedente: 

 
a) Proporcionar ao Estagiário, as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 

compatíveis com o curso de graduação a que pertence e o contexto da sua profissão. 
b) Proporcionar à Instituição de Ensino, sempre que necessário, subsídios que possibilitem o 

acompanhamento, a supervisão e avaliação do estágio. 
c) Designar um supervisor de estágio, que acompanhará e avaliará as atividades desenvolvidas 

pelo estagiário. 
 

Cláusula Quinta: No Desenvolvimento do Estágio ora compromissado, caberá ao estagiário: 
 

a) Cumprir, com todo o empenho e interesse, toda a programação estabelecida para seu Estágio; 
b) Observar e obedecer às normas internas da Unidade Concedente, respeitando a Ética Profissional 

e submeter-se a acompanhamento e avaliação de seu desempenho e aproveitamento; 
c) Elaborar e entregar, para posterior análise da Instituição de ensino, relatório(s) sobre seu estágio, 

na forma, prazos e padrões estabelecidos. 
 

Cláusula Sexta: constituem motivos para interrupção da vigência do presente Termo de 
Compromisso: 

 

a) A conclusão ou abandono de curso ou trancamento de matrícula; 
b) O não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso e no Termo de Convênio 

de Estágio; 
c) A dispensa do estagiário pela empresa, pela infração de suas normas e regulamentos; 
d) O envolvimento, no local de estágio, em acontecimentos que venham, em detrimento da 

Imagem da empresa e da Instituição de Ensino. 
 

Cláusula Sétima: O estagiário poderá, a critério da Unidade Concedente, receber uma bolsa auxílio 
mensal, a ser paga diretamente pela empresa. Marcar abaixo a modalidade: 
Sem auxílio bolsa ( ) Com auxílio bolsa ( ) R$   

 

Cláusula Oitava: quando, em razão da programação de estágio, o estagiário ficar sujeito a despesas 
que normalmente não teria, a Unidade Concedente providenciará o seu reembolso, observando as 
normas internas, existentes a respeito; 

 
Cláusula Nona: O prazo do presente Termo de Compromisso de Estágio é de /         /           
A / / _, podendo ser renovado, desde que não ultrapasse o período de 2 anos. 

 

Cláusula Décima: As partes elegem o Foro da Comarca de Montes Claros – Minas Gerais, como único 
competente para dirimir qualquer questão que se originar deste Termo de Compromisso de Estágio e 
que não possa ser revogada amigavelmente. 

 

E, assim, justas e de acordo com as condições e diretrizes do Termo de Compromisso de Estágio, 
assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para que produzam os seus 
legítimos efeitos. 

 
 

UNIDADE CONCEDENTE ESTAGIÁRIO 

 
 

Coordenador (a) de Estágio Coordenador(a) do Curso 



  
 

 
 
 

CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
Estágio Supervisionado Profissionalizante 

 
 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO 

 

 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do Estagiário:      

Curso Publicidade e Propaganda - Período:   

Matrícula:    
 

UNIDADE CONCEDENTE:   

Nome do avaliador da Organização:     

Cargo:   

Período de estágio: / / a  / /  

Total de horas:       
 

2 – Avaliação: 

 

Assinale com “x” a frase que descreve mais precisamente o avaliado; se necessário, 

utilize o espaço reservado para observações. 

 

1 – Conhecimento técnico: conhecimentos teórico-práticos e básicos, necessários 

para a realização do estágio. 

 

( ) de um modo geral, demonstra conhecimento insuficiente. ( 

) demonstra, na maioria das vezes, conhecimento razoável. ( ) 

demonstra, quase sempre, bom conhecimento. 

( ) demonstra, geralmente, conhecimentos muito bons. 

 

2 – Iniciativa: capacidade de decidir e agir nas diversas situações. 

 

( ) demonstra pouca capacidade e limitada independência para agir. 

( ) demonstra, regular capacidade e razoável independência para agir. 

( ) demonstra, boa capacidade e razoável independência para agir. 
( ) demonstra, muito boa capacidade e independência para agir. 

3 – Assimilação: capacidade de entender, reter e utilizar informações: 

( ) demonstra insuficiente capacidade de apreensão. 

( ) demonstra, razoável capacidade de apreensão. 

( ) demonstra, boa capacidade de apreensão. 

( ) demonstra, muito boa capacidade de apreensão. 

4 – Interesse: capacidade de empenhar-se: 

( ) demonstra insuficiente pouco interesse. 



( ) demonstra, razoável interesse. 

( ) demonstra, bom interesse. 
( ) demonstra, muito bom interesse. 

 

5 – Pontualidade e assiduidade: cumprir o horário, bem como comparecer ao 

estágio: 

 

( ) não se atrasa e não falta. 
( ) atrasa-se ou falta raramente, apresentando justificativa. 

( ) atrasa-se ou falta regularmente, às vezes com justificativa. 

( ) atrasa-se ou falta constantemente, não justificando. 

 

6 – Relacionamento social: capacidade de integração com o grupo de funcionários 

da empresa. 

 

( ) Não consegue manter relacionamento, criando problemas de interação. 

( ) Seu nível de relacionamento é muito bom. 

( ) Apresenta certa dificuldade no relacionamento. 

( ) Seu relacionamento é bom. 

 
7 – Responsabilidade: capacidade de responder àquilo que lhe é atribuído, acatar 

as normas estabelecidas, assumir as conseqüências de seu desempenho. 

 

( ) Responsabilidade satisfatória. Poderia demonstrar melhor desempenho. 

( ) É altamente responsável, evita ao máximo cometer erros. 

( ) Pouca responsabilidade, despreocupado com as conseqüências de seu 

desempenho. 
( ) Bom nível de responsabilidade, apresenta poucos erros. 

 

Observações: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Montes Claros, _____ de ____________________ de _______ 
                                                                               

 

 

 

 

 
 

 

 

__________________________________________________ 

 

Coordenador de estágio 



 


