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ANEXO I - PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

Normas de acordo com art. 68 do Regulamento de Estágio do IFTO 
 

Nome do estudante: 
Tema:  
Escreva uma ou duas linha sobre o tema de sua pesquisa, ou seja, o assunto de um modo geral 

Área de estudo escolhida:  

Descreva a área de estudo que pretende estagiar 

Justificativa:  

Escreva 1 a 2 páginas sobre a relevância deste seu objeto de estudo. O estágio justifica-se pela 
importância dele não apenas para o autor e a empresa na qual essa pesquisa se ambientou, mas 
pelo seu potencial de auxiliar os demais leitores a entender sobre sua prática profissional. Procure 
expor quais são os potenciais leitores de suas conclusões, evidenciando a relevância do tema. 

Problema a ser estudado: 

Descreva qual será o tema estudado, explique qual a rotina da prática profissional que você vai 
presenciar. 

Objetivo geral: 

Escreva um parágrafo na forma de tópico sobre a principal contribuição de sua pesquisa. Os objetivos 
sempre são verbos no indicativo relacionados à prática de pesquisa: analisar, verificar, mostrar, etc 

Objetivos específicos: 

Escreva 3 a 5 objetivos específicos, cada um de um parágrafo, expondo outros objetivos secundários 
ou particulares que sua pesquisa também poderá atingir. 

Metodologia a ser utilizada: 

Explique aqui qual será a metodologia utilizada na realização do seu estágio. Se através de 
observação, prática, regência. Descreva as etapas detalhadamente, como você fará a leitura das 
bibliografias e quais os passos necessários para cumprir todas as etapas. 

Forma de acompanhamento: 

Descreva quem realizará o acompanhamento de suas atividades, detalhando as funções e  como 
será feito todo o processo. 

Recursos, avaliação e bibliografia, dentre outros aspectos, quando necessários e incluídos pelas 
instâncias competentes. 

Descreva a bibliografia utilizada para consulta e prática, bem como os recursos necessários a 
efetivação do estágio. 
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