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SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

REF. Estágio Curricular Supervisionado – Solicitação de Vaga de Estágio.

Ao

Departamento de Recursos Humanos da 

Prezado Gerente de Recursos Humanos,

Venho por meio desta,  solicitar  de Vossa Senhoria a análise  da possibilidade de
disponibilizar uma vaga de Estágio nesta mui conceituada Organização Empresarial para a

Aluna:  ,

no  qual  está  regularmente  matriculado  no 7°  período do Curso de Administração  nesta
Faculdade e necessita para cumprimento das exigências legais para conclusão de curso,
realizar o Estágio Curricular Supervisionado dentro dos parâmetros abaixo referidos.

CONCEITO:
O  “Estágio  Curricular  Supervisionado”  é  um  componente  curricular  direcionado  à
consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerente ao perfil do formando e se
desenvolverá em conformidade com o art. 7º da Resolução nº4 de 13 de julho de 2005 que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Administração, nos  termos  da Lei
nº 6.494, de  7  de Dezembro de 1977 e  LEI Nº 11.788, DE      25 DE SETEMBRO DE 2008  ,  em
harmonia com projeto pedagógico da FAQUI e respeitando as normas da empresa.

REQUISITO:
A conclusão do Curso fica vinculado à realização do Estágio Curricular Supervisionado e
aprovação  do  estagiário  nas  demais  disciplinas  curriculares  e  a  entrega  de  toda
documentação e trabalhos.

OBJETIVOS;
a)  Promover  a  integração  do  aluno  com  o  mercado  de  trabalho,  propiciando  o  seu
desenvolvimento profissional e acadêmico.

b)  Permitir  ao  aluno,  através  do  contato  com  a  realidade  empresarial,  pesquisar,
diagnosticar e propor alternativas de solução para os problemas observados, com a devida
sustentação teórica.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
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c)  Propiciar  ao  aluno  orientação  que  o  direcione  a  análise  crítica  e  contextualizada  da
dinâmica da prática administrativa nas organizações estudadas.

REMUNERAÇÃO:
È  permitido  ao  aluno-estagiário  receber  remuneração  a  título  de  bolsa  –  auxílio  pelas
atividades  desempenhadas,  se  assim  estabelecer  a  Organização  que  o  conceder,
entretanto, o estágio supervisionado não será obrigatoriamente remunerado.

CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA:
A carga horária para cumprimento das normas pedagógicas será de 150 horas de estágio

no 1º  semestre  do ano de   e  mais  150 horas  no 2º  semestre  do ano de  ,

totalizando o cumprimento de 300 horas de estágio curricular supervisionado obrigatório.

Sem mais para o momento,
Atenciosamente subscrevo-me,

____________________________________________________________

Rosangela Ferreira Martins Oliveira - CRA-GO 18.427
Coordenadora do Curso de Administração e de Estágios da FAQUI
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