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Insper Instituto de Ensino e Pesquisa 

Portaria MEC nº 915, de 06/07/2012, D.O.U. 09/07/2012 

  Relatório das Atividades de Estágio 

Insper-Instituto de Ensino e Pesquisa 

Em conformidade com a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, parágrafo VII do capítulo III: 
 “Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de seis meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao 
estagiário.” 
 
OBS: A celebração do presente instrumento se dará preferencialmente por meio físico. Como alternativa à assinatura física do 
presente instrumento, as Partes declaram e concordam que a assinatura mencionada poderá ser efetuada em formato eletrônico, 
desde já reconhecendo a sua veracidade e validade, ainda que não sejam utilizados certificados emitidos pela ICP-Brasil, nos 
termos do artigo 10, parágrafo segundo, da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. 
 

Unidade Concedente: 
Razão Social: _________________________________________________________ 
CNPJ: _______________________ 
 

Instituição de Ensino: Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa 
CNPJ: 06.070.152/0001-47 
 

Estagiário: 
Nome: ______________________________________________________________ 
Matrícula: ___________________________________________________________ 
Curso: _________________________________________________________ 
 

Tipo de Estágio: ( _____ ) Regular            ( ____ ) Férias 
Data de início do estágio: _____ / ______ / ______ 
Data de preenchimento: _____ / ______ / ______ 
 

Resumo das principais atividades realizadas pelo estagiário: 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Dados do Supervisor do estágio: 

Nome: ___________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Telefone: ________________________________________________________ 

 
 

Parecer do supervisor: Em geral, como você avalia o desempenho do estagiário? ( _____ ) 
Considere a escala de 0 a 10, onde 0 significa “Não observado”, 1 “Não atendeu as expectativas” e 10 
“Superou as expectativas”: 
 

Instituição de Ensino:      Supervisor de Estágio (Empresa):  

______________________  ______________________  ______________________ 

Nome: ________________ Nome: ________________ Nome: ________________ 

Cargo: _______________ Cargo: ________________ Cargo: ________________ 

 

Estagiário:       Professor Supervisor (Insper):  

 

__________________________________  _________________________________ 

Nome: __________________________   Nome:  ___________________________ 
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