
ANEXO 1 
 
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC  
CENTRO DE CIÊNCIAS DASAÚDE E DO ESPORTE - CEFID 

COORDENADORIA DE ESTÁGIOS 

 

PLANO DE TRABALHO/PROJETO 

 

1- IDENTIFICAÇÃO/ CARACTERÍSTICAS 

 

1.1 - Do estagiário: 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Fase:____________Matricula: ____________________e-mail:___________________ 

 

Endereço: ____________________________________Fone: ( )_______________ 

 

Área de 

Atuação:_______________________________________________________________  
( Atividade, serviço, modalidade em que vai atuar ) 

 

1.2 - Da Entidade - Campo: 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

 

Endereço: _______________________________________Fone: ( )_____________ 

 

Responsável (eis) pelo Estágio 

Cargo:______________________________________________e-mail:_____________ 
 

CREFITO SC 

CREF -G/SC 

 

1.3 - Da Clientela: 

 

N.º de Participantes:_______ Sexo_______ 

 

Faixa Etária:_____________ 

 

Finalidade da Atividade: 

_______________________________________________________________ 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

 

Põe em evidência o trabalho a ser desenvolvido, explicando o porquê do mesmo, 

qual a sua importância; se é relevante face ao problema a ser resolvido; se é convincente 

a solução proposta; se as razões ( pessoais, acadêmicas, sociais, políticas, etc.) 



sustentam a necessidade da ação, levando-se em consideração as características da 

clientela e limitando-se ou não a predeterminações da Entidade-Campo. 
 

 

3 - OBJETIVOS 

 

3.1- Geral: anuncia de forma abrangente a finalidade do trabalho, o que se deseja, de 

forma mais ampla; de onde se parte e onde se pretende chegar. 
 

3.2- Específicos: Derivados do Geral, definem operacionalmente os resultados que se 

espera obter com o trabalho a ser executado; são etapas, meios, limites estabelecidos 

no trabalho. 
 

4 - PROGRAMAÇÃO 
 

 

Relacionar o conteúdo a ser oferecido, como vai ser realizado o trabalho, bem como 

os procedimentos, técnicas, recursos humanos e materiais envolvidos e relativos ao 

trabalho. 
 

5 - CRONOGRAMA 

 

Distribuir no tempo as etapas de toda a programação a ser 

desenvolvida. Ex. 

MÊS/  AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

ETAPAS      

1...............      

2...............      

3...............      

6 - AVALIAÇÃO     
 

Ações e instrumentos a serem utilizados no acompanhamento do trabalho. 

 

7 - OBSERVAÇÕES: Se couber 

 

8 - BIBLIOGRAFIA 

 

9 - Local, data, assinatura do Acadêmico e do Supervisor do Estagio. 

 

 

 

 

___________________________________          ________________________________ 

Supervisor  (com carimbo institucional)                               Orientador 

 

 

 

___________________________ 

                   Estagiário 


