
 

Coordenação de Estágio do Curso de Física 

 

ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO DE ESTÁGIO DE LICENCIATURA  

 

 Os passos a seguir, dizem respeito ao que deve ser feito pelo aluno de Estágio de 

licenciatura para a realização de seu estágio. 

 O aluno estagiário deve: 

1. Escolher uma instituição de ensino entre aquelas que foram indicadas pelo professor 

da disciplina de estágio. 

2. Levar à escola os seguintes documentos: 

 Carta de Apresentação, em duas vias, devidamente preenchidas e assinadas 

pela coordenação de estágio do curso. Uma via ficará na escola, outra deve ser 

devolvida ao professor da disciplina de estágio com assinatura e carimbo da 

direção da escola. 

 Termo de Compromisso, em três vias, devidamente preenchidas pelo estagiário 

e pela Coordenação de Estágio do curso, para serem preenchidas e assinadas 

pelo professor que será o supervisor do estágio na escola. Uma via fica na 

escola, uma com o estagiário e outra deve ser devolvida ao professor da 

disciplina de estágio. 

 Plano de Atividades de Estágio, em três vias, devidamente preenchidas pelo 

estagiário e pela Coordenação de Estágio do curso, para serem assinadas pelo 

professor que será o supervisor do estágio na escola. Uma via fica na escola, 

uma com o estagiário e outra deve ser devolvida ao professor da disciplina de 

estágio. 

3. Preencher e entregar para o professor da disciplina o Cadastro do Estagiário e o 

Cadastro da Escola na qual será feito o estágio. 

4. Entregar ao professor da disciplina, em data estipulada, as fichas de freqüência, 

relatórios e demais trabalhos solicitados. 

5. Ter 75% de freqüência, considerando as presenças nos encontros coletivos, realizados 

na UFG, e a carga horária de estágio na escola. 

 



 

Coordenação de Estágio do Curso de Física 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Jataí _____ / _____  / _____  

 

Da: Coordenação de Estágio do Curso de Física do CAJ/UFG 

Para: Sr (a) Diretor (a)  _______________________________________________ 

 

Assunto: Apresentação de Estagiário 

 

 Prezado(a) Senhor(a),  

 A coordenação de estágio do curso de licenciatura em Física do Campus Jataí da 

Universidade Federal de Goiás apresenta à V. Sª. o(a) acadêmico(a) ____________________  

__________________________________________________________________________,  

residente à _________________________________________________________________, 

RG: ________________________________,  CPF: ________________________________, 

e solicita gentilmente que seja ele(a) recebido(a) como estagiário(a) nesta escola no período 

de ___________________________ a ___________________________ . 

 Certo de contar com vossa colaboração, agradeço. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Frederico Augusto Toti 

Coordenador de Estágio do Curso de Física do CAJ/UFG 

 

 

 

 
 

Coordenação de Estágios do Curso de Física do CAJ/UFG: BR 364, km 192, nº 3800,  

Setor Parque Industrial, Jataí-GO. Fone: (64) 3606-8282. e-mail: fred.toti@hotmail.com 



 

Coordenação de Estágio do Curso de Física 

 

 
CADASTRO DO ESTAGIÁRIO 

 

 

Disciplina: ________________________________   Semestre / Ano: _____________________ 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

RG: _________________________________  CPF: _________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________  n°_________ 

Cidade: ________________  Bairro: _____________________________  CEP: __________ 

Telefone Residencial: _________________________  Celular: ________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

DADOS INSTITUCIONAIS 

 

Matrícula nº _________________________________________________________________ 

Ano de ingresso ______________________________________________________________ 

 

 
 

DADOS DA ESCOLA 

 

Nome da Escola que realizará o estágio: __________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________  n°_________ 

Cidade: ________________  Bairro: _____________________________  CEP: __________ 

Telefone(s): ________________________________________________________________ 

Professor supervisor do estágio: ________________________________________________ 

 
 

 

 



           

    Coordenação de Estágio  
do Curso de Física 

 

 

Aluno: _______________________________________________________________________ nº matrícula _________________ 
Disciplina (UFG): __________________________________________________________________________________________ 
Professor responsável (UFG): ________________________________________________________________________________ 
Nome da escola: __________________________________________________________________________________________ 

 

Data Série 
Nº de 
aulas 

Atividade Desenvolvida 
pelo estagiário 

Assinatura do 
responsável pelo 
estágio na escola 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                  TOTAL:   
    
              
Data: ___ / ___ / ___           Assinatura do estagiário      Assinatura da autoridade escolar (com carimbo) 

 

Observação e ou anuência do professor da UFG 
 


