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Caracterização das atividades que se pleiteia equivalência de estágio

Nome da empresa:

Departamento:

Nome do superior imediato:

Cargo do superior imediato:

Período de realização das atividades:

Quantidade total de horas trabalhadas nas atividades:
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1. Informações sobre a empresa e seu mercado de atuação

1.1. Breve histórico da empresa
Comente sobre a fundação e a evolução da empresa.

1.2. Setor de atuação e atividades desenvolvidas pela empresa
Comente sobre o setor que a empresa atua e sobre as principais atividades desenvolvidas
pela empresa.

1.3. Objetivos, política e missão da empresa
Descreva os objetivos, política e missão estabelecidos pela direção da empresa.

1.4. Mercado de atuação da empresa
Descreva as características do mercado em que a empresa atua, sua participação no
mercado (local, regional ou nacional), desafios para crescimento etc.

2. Caracterização da área em que foram realizadas as atividades

2.1. Organograma da área

2.2. Principais funções da área
Descreva as principais funções e atividades desenvolvidas na área.
Comente sobre a relevância da área para o atingimento dos objetivos e resultados da
empresa.

2.3. Disciplinas relacionados ao estágio
Descreva as disciplinas que você cursou, que estão relacionadas com as atividades
realizadas.
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3. Atividades desenvolvidas
Relacione e descreva todas as atividades desenvolvidas, em detalhes.
Comente sobre as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento das atividades. As
dificuldades foram superadas? De que forma?

4. Conclusão
Discuta quais foram as contribuições das atividades realizadas para sua formação como
Tecnólogo em Gestão Comercial.
Justifique porque você entende que as atividades descritas devem ser consideradas
equivalentes ao estágio supervisionado.

5. Anexos
Qualquer material produzido durante a execução das atividades (documentos, relatórios,
apresentações etc.).

Local, data.

Nome e assinatura do aluno.

Rubricar todas as folhas
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Modelo de Carta de Vínculo Empregatício
Local e Data
À Coordenação de Estágios do
Curso de Tecnologia em Gestão Comercial da
Faculdade de Tecnologia de Araraquara

Prezados Senhores,
Certificamos que ......................................................................................................, aluno(a) do
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da Faculdade de Tecnologia de
Araraquara, é funcionário(a) desta empresa desde ........ / ........ / ........., atuando na área
................................................, cumprindo jornada de trabalho de ................ horas semanais e
desenvolvendo as seguintes atividades: ......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Nome e assinatura do representante da empresa
Cargo

Carimbo padronizado com o CNPJ da empresa
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