
BACHAREL EM 
CIÊNCIA CONTÁBEIS

Quantos Estágios Supervisionados são para o curso? 

Como preencher o Plano de Estágio? 
Pesquisa bibl iográf ica e or ientação:  36 horas,
Observação dentro da empresa:  30 horas,
Estágio/atuação prát ica:  94 horas,
Elaboração de relatór io:  20 horas.

Quantas horas por semana posso realizar de estágio?

Quais as possíveis áreas de atuação do estagiário?

Pessoas jur ídicas de direito pr ivado;

Coordenadora do curso -  Profª  Amanda Miranda da Si lva
Contato prof .amanda.miranda@unifacvest .edu.br

Coordenador de Estágio Curricular Obrigatório -  Profº  Henrique
Vicente Bitencourt
Contato prof .henrique.bitencourt@unifacvest .edu.br 

São dois estágios na grade curr icular .  
Ambos com a carga horária de 180 horas.  
O Estágios Supervis ionado 1 deve ser cursado na 7ª fase.
O Estágios Supervis ionado 2 deve ser cursado na 8ª fase.

 

É permit ido real izar 02 horas por dia (10 horas por semana) de
estágio na Inst i tuição concedente.

Dos Campos de Estágio das Unidades Concedentes:  são considerados
campos de Estágio Curr icular Supervis ionado Obrigatório em Ciências
Contábeis :

mailto:prof.henrique.bitencourt@unifacvest.edu.br


Órgãos da administração públ ica direta;
Autarquias;
Fundações públ icas ou privadas;
A própria Inst i tuição,  mediante laboratórios que congreguem
as diversas ordens prát icas correspondentes aos di ferentes
pensamentos da c iência da contabi l idade.

Qual a metodologia de avaliação?

Relatório e Documentação Final

 

Aval iação do supervisor da Unidade Concedente é através de
aspectos prof iss ionais :  planejamento,  conhecimento,  organização,  e
desempenho; e aspectos humanos:  assiduidade,  pontual idade,
discipl ina,  cooperação,  responsabi l idade,  e sociabi l idade.
A aval iação do orientador é sobre a entrega do relatór io de estágio e
a aval iação do supervisor;

Sol ic i tar v ia e-mai l  ao setor de estágio o modelo de relatór ios e
documentos f inais -  estagio.obrigatorio@unifacvest .edu.br

As or ientações cabem ao Coordenador de Estágio,  Profº  Henrique
Vicente Bitencourt .


