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Apresentação 
 

O projeto pedagógico do Curso de Farmácia do Centro Universitário Newton Paiva é 

extremamente inovador, já que oferece estágio curricular desde o início do curso. Dessa forma, 

busca-se dar consistência aos conhecimentos ministrados, não separando o Pensar do Fazer. 

Além disso, uma estrutura curricular permeada com prática aumenta a chance de inserção no 

mercado de trabalho.  

O acadêmico tem a oportunidade de vivenciar, no decorrer do curso, diversas atividades 

profissionais, compreendendo as áreas de farmácia hospitalar, farmácia comunitária, farmácias 

de manipulação, unidades de saúde pública municipal e estadual, indústria de medicamentos e 

cosméticos, vigilância sanitária, controle de qualidade, atenção farmacêutica, laboratório de 

análises clínicas, indústria de alimentos e farmácia homeopática. Após passar por essas 

diversas áreas do conhecimento, o acadêmico, no último período, escolhe uma para realizar o 

estágio final, tendo assim a oportunidade de se aprofundar na atividade de sua escolha. Os 

estágios acontecem por meio de parcerias com o setor público e privado, ocorrendo em Minas 

Gerais e em outros estados. 

Diversos trabalhos têm apontado a necessidade de se formar um farmacêutico que seja 

capaz de interagir com o paciente e outros profissionais, seja da equipe de saúde, de 

planejamento, pesquisa, desenvolvimento ou produção de fármacos, adquirindo a capacidade 

de ousar, inovar e assumir responsabilidades. 

Para isso, o desenvolvimento do estágio curricular e práticas supervisionadas, ao longo 

da formação acadêmica, que é uma tendência mundial da educação farmacêutica e realidade 

em diversas escolas de farmácia nos países avançados, vem propiciar ao aluno gradativa 

compreensão da prática profissional. Além disso, garante-lhe a oportunidade de confrontar 

criticamente o que é ensinado com o que é praticado, tanto do ponto de vista técnico-científico, 

quanto do ponto de vista ético-humanista. 

Esse manual tem o objetivo de orientar o acadêmico em relação aos estágios e práticas 

supervisionadas que realizará no decorrer do curso de Farmácia, inclusive o Estágio Final. 

As descrições que se seguem são de orientação geral, sendo que cada disciplina pode 

apresentar particularidades que serão abordadas pelos professores responsáveis.  

Os estágios e práticas supervisionadas do Curso de Farmácia são os seguintes:  

1. Estágio Supervisionado em Saúde Publica 

2. Práticas Supervisionadas em Vigilância Sanitária 

3. Estágio Supervisionado em Farmácia Comunitária 

4. Estágio Supervisionado em Farmácia Hospitalar 

5. Estágio Supervisionado em Farmácia de Manipulação 



 

 

6. Estágio Supervisionado em Indústria de medicamentos, cosméticos e controle de 

qualidade 

7. Práticas Supervisionadas em Análises Clínicas  

8. Estágio Supervisionado Final e Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

Coordenação do curso de Farmácia 
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ORIENTAÇÕES GERAIS – ESTÁGIOS 

 

a) A instituição é responsável por encaminhar os acadêmicos para o local de estágio que  

deverá ser previamente avaliado pelo professor responsável. O encaminhamento dos 

alunos deverá seguir as orientações contidas no Manual de Normas e Procedimentos 

para Estágio elaborado pelo Centro de Extensão e Assuntos Comunitários (CEAC). 

b) O estágio somente poderá ser iniciado quando toda a documentação estiver pronta: 

• Três vias do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) assinados pelo aluno, 

pelo(a) professor(a) e pelo Centro Universitário  Newton Paiva; 

• Três vias do Plano de Atividades do Estágio (ANEXO 1) adaptado pelo professor 

conforme o estágio; 

• Formulários de avaliação do estágio pelo supervisor (ANEXO 2) e de controle de 

freqüência impressos (ANEXO 3); 

c) Durante o estágio o aluno deverá cumprir as normas internas da empresa/instituição e 

apresentar comportamento ético profissional, cumprindo o plano de atividades proposto 

para o estágio. Toda inconformidade deverá ser comunicada ao professor coordenador do 

estágio para as providências. Qualquer irregularidade durante a realização do estágio que 

o farmacêutico supervisor identificar como grave poderá ser motivo de reprovação 

imediata do aluno. 

d) Ao final do estágio o aluno deverá entregar um relatório de atividades, que será avaliado 

considerando-se sua organização/formatação, análise crítica das atividades 

desenvolvidas, propostas de inovação, clareza e coesão do texto e uso correto da língua 

portuguesa. Esse relatório deverá ser desenvolvido com base nas orientações do Manual 

para elaboração e apresentação dos trabalhos acadêm icos: padrão Newton Paiva 

disponível no site do Centro Universitário Newton Paiva – Biblioteca: 

http://www.newtonpaiva.br. 

e) Considerando que a confecção do relatório é uma atividade que deverá ser realizada no 

decorrer do estágio, o prazo para a sua entrega será de até duas semanas após o término 

do estágio. Caso haja mais de um aluno realizando estágio simultaneamente no mesmo 

local, poderá ser entregue apenas um relatório para esses alunos, até o máximo de dois 

alunos por relatório. 

f) O relatório deverá ser apresentado ao farmacêutico supervisor antes da entrega definitiva, 

para conferência e assinatura no impresso próprio (ANEXO 4) que deverá compor a 

última página do relatório impresso. 



 

 

 

g) A entrega do relatório fora do prazo determinado implicará em perda de 50% do seu valor. 

h) Para a conclusão do estágio é imprescindível a entrega pelo estagiário do relatório final de 

atividades e dos formulários de controle de freqüência, de avaliação do estagiário pelo 

supervisor e de avaliação do estágio pelo estagiário (ANEXO 5), devidamente 

preenchidos e assinados, na data marcada no cronograma. 

i) O professor fará visitas aos estabelecimentos/instituições de estágio. Inicialmente, para 

avaliar e negociar o convênio e depois, periodicamente, acompanhar o bom andamento 

da atividade, resolver problemas ou conflitos e para ouvir propostas, sugestões e 

potencialidades a serem trabalhadas para aprimorar o estágio. Todas as visitas devem ser 

registradas utilizando a ficha modelo constante no ANEXO 6. 

j) Os estágios têm, além da carga horária de campo, encontros semanais para que sejam: 

• Apresentados os objetivos do estágio, bem como o programa a ser cumprido e sua 

importância; 

• Ministrados conteúdos específicos da área do estágio, 

• Promovidas discussões e seminários para que as diferentes realidades vivenciadas 

sejam confrontadas pelos alunos. 

k) Os alunos serão avaliados pelo relatório das atividades desenvolvidas ao longo do 

estágio, pela participação em atividades em classe e extra-classe e pela avaliação do 

supervisor de estágio, seguindo critérios definidos pelo professor do estágio dentro da 

seguinte distribuição de pontos: 

 

Atividades de Classe e extra-classe (seminários, visitas técnicas, 

provas, trabalhos) 

40 pontos 

Relatório Final 30 pontos 

Trabalho Interdisciplinar / prova de proficiência         até 10 pontos  

Avaliação pelo Farmacêutico Supervisor 20 pontos 

TOTAL 100 pontos 

 

l) Será considerado apto o aluno que obtiver 60 pontos e cumprir integralmente a carga 

horária prática (campo). Não há recuperação de estudos e exame final para as disciplinas 

de estágio supervisionado. 

 



 

 

m) O acadêmico poderá requerer a realização do estágio durante o período de férias desde 

que comprove por meio de documentos (carteira de trabalho, contrato de emprego ou 

estágio, declaração da instituição sobre a realização de atividades de monitoria ou 

iniciação científica) a impossibilidade de realizar o estágio durante o período letivo. O 

aluno deverá realizar o estágio no período de férias anterior à matricula, ou seja, durante o 

mês de janeiro caso inicie a disciplina em fevereiro e em julho caso inicie a disciplina em 

agosto.  

 

Estágio Supervisionado em Saúde Pública 

 

Local : Farmácias da Rede Pública de Saúde Municipal ou Estadual.  

Objetivos 

Ao final do estágio o acadêmico deverá ser capaz de: 

• Conhecer a realidade profissional em farmácias da rede pública de saúde municipal ou 

estadual, observando sua dinâmica de funcionamento, organização e público atendido e 

fornecendo elementos que possam subsidiá-lo em sua escolha profissional. 

• Discutir a Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS, com enfoque no uso racional de 

medicamentos;  

• Discutir uma proposta de inovação na dinâmica de funcionamento do local onde estão 

desenvolvendo o estágio ou uma nova forma de atuação e/ou colaboração do 

farmacêutico neste local.  

 

 

Práticas Supervisionadas em Vigilância Sanitária 

 

Área de interesse : Produtos e estabelecimentos de saúde sujeitos à Vigilância Sanitária  

Objetivos 

Ao final das práticas o acadêmico deverá ser capaz de: 

• Discutir atividades relacionadas à vigilância de medicamentos e de produtos e serviços 

relacionados à saúde pública sob a perspectiva da Vigilância Sanitária, identificando os 

riscos das práticas, serviços e produtos.  



 

 

• Articular conhecimentos de Legislação Farmacêutica e Farmácia Social com as práticas 

a serem desenvolvidas nos trabalhos de campo, para compreender o papel social dos 

órgãos de controle sanitário, bem como das leis na prática profissional e dessas com a 

saúde pública; 

• Conhecer a organização do sistema municipal, estadual e federal de vigilância sanitária 

e de normas de boas práticas relacionadas aos produtos e serviços farmacêuticos; 

• Reconhecer a importância da vigilância sanitária no contexto da saúde pública; 

• Refletir sobre a inadequação de uma vigilância sanitária apoiada num sistema cartorial e 

a necessidade de mudanças para outro sistema que funcione como processo. 

 

 

Estágio Supervisionado em Farmácia Comunitária 

 

Local:  Farmácias Comunitárias Privadas (Drogarias) 

Objetivos 

Ao final do estágio o acadêmico deverá ser capaz de: 

• Conhecer a realidade profissional em farmácias comunitárias privadas, observando sua 

dinâmica de funcionamento, organização e público atendido e fornecendo elementos 

que possam subsidiá-lo em sua escolha profissional.  

• Reconhecer e distinguir as atribuições do farmacêutico em farmácias comunitárias 

privadas;  

• Compreender e aplicar os aspectos técnicos, legais e éticos relacionados ao trabalho do 

farmacêutico em farmácias comunitárias com enfoque no uso racional de 

medicamentos; 

• Avaliar com espírito crítico a assistência farmacêutica em farmácias comunitárias;  

• Dispensar e orientar o uso correto de medicamentos com ética e de forma integral e 

centrada no paciente;  

• Propor estratégias de educação em saúde no âmbito das farmácias comunitárias com 

enfoque no uso racional de medicamentos.  

 

 



 

 

Estágio Supervisionado em Farmácia Hospitalar 

 

Local:  Farmácias de hospitais públicos, privados e fundações conveniadas 

Objetivos 

Ao final do estágio o acadêmico deverá ser capaz de: 

• Conhecer a realidade profissional em farmácias hospitalares, observando sua dinâmica 

de funcionamento, organização e público atendido e fornecendo elementos que possam 

subsidiá-lo em sua escolha profissional.  

• Reconhecer e distinguir as atribuições do farmacêutico em farmácias hospitalares; 

• Compreender e aplicar os aspectos técnicos, legais e éticos relacionados ao trabalho do 

farmacêutico em farmácias hospitalares com enfoque no uso racional de medicamentos; 

• Avaliar com espírito crítico a assistência farmacêutica em farmácias hospitalares. 

 

 

Estágio Supervisionado em Farmácia de Manipulação 

 

Local:  Farmácias de manipulação 

Objetivos 

Ao final do estágio o acadêmico deverá ser capaz de: 

• Conhecer a realidade profissional em farmácias de manipulação, observando sua 

dinâmica de funcionamento, organização e público atendido e fornecendo elementos 

que possam subsidiá-lo em sua escolha profissional.  

• Reconhecer e distinguir as atribuições do farmacêutico em farmácias de manipulação;  

• Compreender e aplicar os aspectos técnicos, legais e éticos relacionados ao trabalho do 

farmacêutico em farmácias de manipulação com enfoque na manipulação de fórmulas 

magistrais e oficinais e no controle de qualidade; 

• Avaliar com espírito crítico a assistência farmacêutica em farmácias de manipulação. 

 

 



 

 

Estágio Supervisionado em Indústria de medicamentos , cosméticos e 

controle de qualidade 

 

Local:  Indústrias de medicamentos, cosméticos, laboratórios de controle de qualidade de 

farmácias de manipulação ou laboratórios analíticos particulares e públicos. 

Objetivos 

Ao final do estágio o acadêmico deverá ser capaz de: 

• Conhecer a atuação do profissional na indústria de medicamentos e cosméticos e em 

laboratórios de controle de qualidade, observando sua dinâmica de funcionamento e 

organização; 

• Compreender o fluxo de produção de uma indústria farmacêutica, a ação da vigilância 

sanitária no controle desse fluxo e a importância do farmacêutico na harmonização de 

todas as etapas de produção.  

• Compreender e aplicar as Boas Práticas de Fabricação (BPF) confrontando a realidade 

vivenciada com as exigências legais e levantando sugestões de melhoria; 

• Demonstrar responsabilidade e iniciativa na realização de projeto para avaliação da 

qualidade de produtos farmacêuticos  

• Propor soluções para os problemas inerentes à rotina das atividades dos farmacêuticos 

neste segmento. 

 

 

Práticas Supervisionadas em Análises de Alimentos 

 

Local: Laboratório de Análises de Alimentos do Centro Universitário Newton Paiva 

Objetivos 

Ao final das práticas o acadêmico deverá ser capaz de: 

• Elaborar protocolos e realizar análises de controle de qualidade em alimentos utilizando 

métodos químicos, físicos, físico-químicos e microbiológicos, assim como interpretar os 

resultados obtidos. 

• Compreender e aplicar aspectos técnicos, legais e éticos relacionados ao trabalho do 

Farmacêutico em alimentos. 



 

 

• Propor soluções para os problemas inerentes à rotina no controle de qualidade em 

alimentos. 

 

 

Práticas Supervisionadas em Análises Clínicas  

 

Local: Laboratório Escola de Análises Clínicas do Centro Universitário Newton Paiva 

Objetivos 

Ao final das práticas o acadêmico deverá ser capaz de: 

• Executar todas as atividades inerentes à rotina laboratorial, desde a coleta até a 

emissão e interpretação dos resultados de exames laboratoriais em todas as áreas de 

atuação do Farmacêutico Bioquímico.  

• Compreender e aplicar os aspectos técnicos, legais e éticos relacionados ao trabalho do 

Farmacêutico em laboratórios clínicos. 

• Propor soluções para os problemas inerentes à rotina no controle de qualidade em 

alimentos. 

 

 

Estágio Supervisionado Final e Trabalho de Conclusã o de Curso 

 

Local:  O estágio supervisionado final poderá ser realizado em indústrias farmacêuticas e de 

cosméticos, laboratórios de controle de qualidade de produtos farmacêuticos, instituições de 

pesquisas, serviços públicos de saúde, farmácias públicas, farmácias hospitalares, farmácias 

de manipulação, laboratórios de análises clínicas, farmácias homeopáticas, farmácias 

comunitárias privadas e em órgãos de controle sanitário e profissional. O Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) deverá ser realizado com um tema relacionado à área ênfase 

do estágio. 

 

Objetivos 

Ao final do estágio o acadêmico deverá ser capaz de: 



 

 

• Desenvolver com responsabilidade e iniciativa as atribuições do profissional 

farmacêutico na área ênfase. 

• Aplicar os aspectos técnicos, legais e éticos relacionados ao trabalho do 

farmacêutico na área ênfase. 

• Avaliar com espírito crítico a assistência farmacêutica na área ênfase. 

• Propor soluções para os problemas pertinentes à rotina de trabalho do 

farmacêutico na área ênfase. 

• Planejar e desenvolver uma investigação científica com espírito crítico. 

 

Nos locais de realização de estágio será requerida a presença de um farmacêutico supervisor. 

O aluno só poderá matricular-se no Estágio Final e TCC se tiver concluído os demais 

estágios e disciplinas obrigatórias e optativas. 

No estágio final, a distribuição de pontos é diferente, conforme descrito abaixo, sendo aprovado 

o aluno que obtiver, no mínimo, 60% dos pontos atribuídos à avaliação do supervisor; obtiver 

60% dos pontos atribuídos pelo professor; cumprir freqüência no estágio e nas atividades de 

orientação em sala e obtiver a aprovação do TCC pela banca de avaliação. 

 

Processo de elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) 60 pontos 

Relatório Final de atividades do estágio 10 pontos 

Avaliação pelo Farmacêutico Supervisor 30 pontos 

TOTAL 100 pontos 

 

O relatório do Estágio final deverá seguir o modelo constante no ANEXO 7. 

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) será submetido a uma banca avaliadora e 

apresentado oralmente, em data e hora definidas pela Coordenação do Curso de Farmácia. O 

conteúdo do trabalho deverá estar relacionado com as práticas profissionais na área em que 

atuou no estágio e articulado com o referencial teórico atualizado do tema escolhido.  

O TCC deverá seguir as normas definidas pela ABNT, que foram compiladas no Manual para 

elaboração e apresentação dos trabalhos acadêmicos:  padrão Newton Paiva . O professor 

orientará o aluno semanalmente, corrigindo as partes do TCC e registrando as orientações em 



 

 

um dos formulários constantes no ANEXO 8. A versão final corrigida do TCC deverá ser 

entregue para os membros da banca de avaliação com pelo menos uma semana de 

antecedência, considerando-se o dia da apresentação. A avaliação do TCC pela banca será 

feita com a ficha constante no ANEXO 9. Será considerado aprovado o TCC que obtiver no 

mínimo 17 pontos. Os três melhores trabalhos do semestre serão publicados na biblioteca 

virtual do Centro Universitário Newton Paiva, após aprovação da instituição/empresa onde foi 

desenvolvido e dos autores (aluno e orientador) (ANEXO 10).  

O Estágio Supervisionado Final e o TCC devem ainda seguir as normas descritas nos 

respectivos Regulamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 – Plano de Atividades do Estágio 

 
 
 

CURSO DE FARMÁCIA  
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM __________________ 

PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO 
NOME DO ALUNO: 
 

PERÍODO: 
DE ____/___ A ___/___/______ 

CURSO: 
 

REGISTRO ACADÊMICO: 
 

TELEFONE DE CONTATO: 
 

E-MAIL: 
 

 
NOME DA EMPRESA: 
 
SUPERVISOR RESPONSÁVEL: 
 
PROFISSÃO: 
 

REGISTRO PROFISSIONAL: 
 

TELEFONE DE CONTATO: 
 

E-MAIL: 
 

 

OBJETIVOS DO ESTÁGIO  
 

De acordo com o estágio 
 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES  
(descrição detalhada das atividades que deverão ser  desenvolvidas pelo aluno no campo de estágio) 

 
De acordo com o estágio 
 

NORMAS PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO  
 

1. Respeitar as datas de início e término bem como os horários para realização do estágio; 
2. Combinar com antecedência as alterações de horário para cumprimento de obrigações 

acadêmicas (provas, trabalhos, etc). 
3. Justificar as faltas por escrito (atestado médico, comprovante de participação em aulas, cursos 

e congressos, etc.) e compensadas em dia e horário definidos com o preceptor; 
4. Apresentar postura adequada no local de estágio (ética, profissionalismo, criatividade, 

interesse, pontualidade, assiduidade, iniciativa, conhecimento, etc.); 
5. Trajar-se de maneira adequada respeitando as normas do estabelecimento; 
6. O horário de estágio deve ser utilizado para atividades do estágio, ou seja, não devem ser 

feitas outras atividades, mesmo que escolares, evitar conversas particulares e abuso no uso do 
celular. 

ASSINATURAS  
ESTAGIÁRIO 

 
DATA 
____/____/______ 

SUPERVISOR RESPONSÁVEL (PARTE CONCEDENTE) 

 
DATA 
____/____/______ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ORIENTADOR) 

 
DATA 
____/____/______ 



 

 

ANEXO 2 – Avaliação do estagiário pelo supervisor 
 

CURSO DE FARMÁCIA  
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM _________________________ 

AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO PELO SUPERVISOR 
Aluno(a): RA: 

Estabelecimento farmacêutico: 

Farmacêutico Supervisor: CRF: 

 

Período de estágio: início ___/___/___ término: ___/___/___  

Carga horária cumprida pelo estagiário (a): 

CRITÉRIO AVALIADO ÓTIMO 
2,0 

MUITO 
BOM 1,5 

BOM 
1,0 

REGULAR 
0,5 

RUIM  
0,0 

1. Interesse pelo trabalho (motivação para as 
atividades desenvolvidas)      

2. Relacionamento interpessoal (capacidade de 
relacionar com as pessoas) 

     

3. Aprendizagem (capacidade para compreender e 
interpretar métodos e instruções novas) 

     

4. Iniciativa (capacidade de sugerir inovações e 
solucionar os problemas) 

     

5. Disciplina (observância das normas 
estabelecidas de segurança no trabalho e da 
empresa) 

     

6. Pontualidade (respeita o horário de trabalho, sem 
cometer atrasos e faltas não justificadas) 

     

7. Assiduidade (é freqüente com ausências 
justificadas com antecedência) 

     

8. Apresentação pessoal (asseio corporal, uso 
correto e adequado do uniforme, EPI’s e crachá) 

     

9. Ética (no trato com os clientes e funcionários)      
10. Produtividade (execução do volume de trabalho 
dentro do prazo determinado) 

     

TOTAL      
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
 
 

Data:____/____/____ 

Carimbo e Assinatura do Farmacêutico: 
 
 
 

 



 

 

ANEXO 3 – Ficha de controle de frequência 
 

CURSO DE FARMÁCIA  
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM___________________________ 

CONTROLE DE FREQÜÊNCIA 

Aluno(a): RA: 

Local de estágio: 

Supervisor Farmacêutico: CRF: 

DATA 
 

HORÁRIO DE 
ENTRADA 

HORÁRIO DE 
SAÍDA 

TOTAL HORAS  
NO DIA 

ASSINATURA DO (a)  
ALUNO (a) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

TOTAL HORAS CUMPRIDAS: 

ASSINATURA E CARIMBO DO FARMACÊUTICO SUPERVISOR: 

 

 



 

 

ANEXO 4 – Modelo de folha de Assinatura para compor  o relatório de estágio. 
 

 

 

 

 

 

FOLHA DE ASSINATURA 

 

 

 

Declaramos que as informações desse relatório são verídicas e foram avaliadas conforme 

conveniência de divulgação junto ao Centro Universitário Newton Paiva e o __(NOME DO 

ESTABELECIMENTO/INSTITUIÇÃO)____________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de __________________ de ________. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do acadêmico de Farmácia 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do supervisor do estágio 

Carimbo do supervisor do estágio 

 
 

 



 

 

 
 

ANEXO 5 – Avaliação do estágio pelo estagiário 
 

CURSO DE FARMÁCIA  
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM___________________________ 

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PELO ESTAGIÁRIO 
Aluno(a): RA: 

Estabelecimento farmacêutico: 

1. As atividades desenvolvidas estiveram adequadas com o estágio que freqüentou? 
( ) Sim ( ) Não 

 
2. A informação recebida sobre normas internas, estrutura organizacional e funcionamento da 
instituição/empresa foi: ( ) adequada ( ) parcialmente adequada ( ) inadequada 
 
 
3. O acompanhamento por parte dos técnicos na realização de suas atividades foi: 
( ) adequado ( ) parcialmente adequado ( ) inadequado 
 
 
4. A supervisão que lhe foi prestada na instituição/empresa foi: ( ) adequado ( ) parcialmente 
adequado ( ) inadequado 

 
5. Os materiais e equipamentos utilizados foram: ( ) adequados ( ) parcialmente adequados ( ) 
inadequado 

 

6. O ambiente físico foi: ( ) adequado ( ) parcialmente adequado ( ) inadequado 

7. O entrosamento com as pessoas envolvidas foi: ( ) adequado ( ) parcialmente adequado ( ) 
inadequado 

 
8. A duração do estágio foi: ( ) adequado ( ) parcialmente adequado ( ) inadequado 

 
9. Você indicaria essa instituição/empresa para um(a) colega de curso cumprir suas horas de 
estágio? Justifique sua resposta. 

 
 
 

10. Ao final dessa experiência de complementação de aprendizagem, suas expectativas iniciais 
foram superadas, permaneceram as mesmas ou foram frustradas? Justifique sua resposta. 
 
 
11. Minhas sugestões são: 
 
 

Data:____/____/____ 
Assinatura do aluno: 

 

 



 

 

 

ANEXO 6 – Ficha de visita do coordenador 
o 

 

CURSO DE FARMÁCIA  

FICHA DE VISITA DO COORDENADOR  

Estágio:  Período:  

Estabelecimento farmacêutico:  
 
 
Endereço:  
 
Rua/Av _____________________________________________________________________nº _______ 
 
 

Tel: 
 
 

Orientações fornecidas pel o coordenador:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentários:  
 
 
 
 
 
 

 
ASSINATURA DO ALUNO:  

 
 
 

Data: 
 

ASSINATURA DO PRECEPTOR DE ESTÁGIO:  
 
 

 
ASSINATURA DO COORDENADOR DE ESTÁGIO:  
 
 
 

 

 



 

 

ANEXO 7- Modelo de relatório para o estágio final 
 

 
 
 

CURSO DE FARMÁCIA  
ESTÁGIO SUPERVISIONADO FINAL EM___________________________ 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
NOME DO ALUNO: 
 

PERÍODO: 
DE ____/___ A ___/___/______ 

CURSO: 
 

REGISTRO ACADÊMICO: 
 

TELEFONE DE CONTATO: 
 

E-MAIL: 
 

 
NOME DA EMPRESA: 
 
SUPERVISOR RESPONSÁVEL: 
 
PROFISSÃO: 
 

REGISTRO PROFISSIONAL: 
 

TELEFONE DE CONTATO: 
 

E-MAIL: 
 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
 
 
 
 
 

PROBLEMAS, CONFLITOS OU CARÊNCIAS DETECTADAS  
 
 
 
 

PROPOSTAS, SUGESTÕES OU POTENCIALIDADES A SEREM TRA BALHADAS.  

 
 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 
 

ASSINATURAS  
ESTAGIÁRIO 

 
DATA 
____/____/______ 

SUPERVISOR RESPONSÁVEL (PARTE CONCEDENTE) 

 
DATA 
____/____/______ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ORIENTADOR) 

 
DATA 
____/____/______ 

 

 



 

 

 

ANEXO 8 – Ficha de Orientação ao aluno – Estágio Fi nal 
 

 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AO ALUNO – ESTÁGIO FINAL  

Área d o estágio:  
 

Estabelecimento farmacêutico:  
 
 

Nome:  RA: 

Data orientação  Orientações Fornecidas  Assinatura  aluno  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Observações 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 9 – Ficha de avaliação do TCC pela banca 
 
 
 
 

                                                           
 
  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 
AVALIAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ORAL E ESCRITA 

 
DATA: ____/____/____ 
Nome do aluno (a): _______________________________________________R.A: _________ 
Empresa em que realizou o trabalho:______________________________________________ 
Área do estágio:_______________________________________________________________ 
Banca Examinadora: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Titulo da Monografia: ___________________________________________________________                                
____________________________________________________________________________ 
Prof.(a) Orientador(a): __________________________________________________________ 
Tempo utilizado: Início: ____h____/Término: ____h____ 

DESCRIÇÃO 
PONTUAÇÃO 

3 
ÓTIMO 

2 
BOM 

1  

REGULAR 

0 

RUIM 

O
R

A
L 

01 – Domínio do Conteúdo     

02 – Apresentação / Comunicação     

03 – Capacidade de Síntese     

E
S

C
R

IT
A

 

04 – Percepção do objeto     

05 – Adequação dos objetivos / resultados     

06 – Coesão e Coerência do texto     

07 – Capacidade de análise     

08 – Importância/Relevância do trabalho      

TOTAL DA PONTUAÇÃO  _______ (______________________) 

1- Para aprovação, o aluno deverá atingir no mínimo 17 pontos, na avaliação geral. 
2- Será indicado para referência bibliográfica, o trabalho que atingir o mínimo de 21 pontos. 
3- Recomendado para publicação:    Sim               Não            

Observações: 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

_____________________________                                        ___________________________ 

          Membro   da    Banca                                                                        Membro   da    Banca 

______________________________________ 



 

 

Orientador 

 

OBSERVAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO ORAL E ESCRITA DO TCC:  

 

Apresentação oral 

1. Domínio de conteúdo, da bibliografia e de outros trabalhos utilizados em sua 

pesquisa, segurança em responder às perguntas. 

2. Postura, clareza, desembaraço, oratória. 

3. Demonstrar uma boa leitura e análise do texto sendo capaz de sintetizá-lo. 

 

Apresentação escrita: 

4. Capacidade de análise crítica do objeto, sua relevância e significado para o meio 

acadêmico. 

5. Objetivos têm que estar de acordo com a meta da pesquisa e com os recursos 

de estudos escolhidos. 

6. Norma culta da língua portuguesa; uso dos elementos coesivos: preposição, 

conjunção, concordância e regência; uso dos elementos de coerência: 

adequação ao tema proposto, capacidade de relacionar os argumentos, 

utilização correta dos aspectos semânticos (relação entre os significados dos 

elementos das frases em seqüência ou entre os elementos do texto como um 

todo), aspectos sintáticos (usos dos termos da oração e dos conectivos), 

coerência lingüística (emprego da norma culta), aspectos pragmáticos. 

7. Capacidade de leitura e seleção de material para a montagem do trabalho, bem 

como da análise dos dados obtidos e sua utilização no trabalho. 

8. O tema se relaciona a uma questão que polariza, ou afeta, um segmento 

substancial da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 10 – Termo de Autorização para publicação ele trônica do TCC 
 
 
 

 
 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA  
NÚCLEO DE BIBLIOTECAS DA NEWTON PAIVA 

 
1. Identificação do material bibliográfico:  [   ] Tese         [   ]  Dissertação       [   ] Monografia    [   ] TCC      [   ] Projetos 
 
2. Identificação do documento/autor 
 
Autor(a)1:______________________________________________________________________________RA: ____________ 
 
RG: ___________________ CPF:_____________ ______Telef._______________ e-mail:______________________________ 
 
Autor(a)2:_____________________________________________________________________________RA: ______________ 
RG: ___________________ CPF:____________________Telef.______________ e-mail:_______________________________ 
 
Autor(a)_______________________________________________________________________________RA: ______________ 
 
RG: __________________ CPF:_____________________Telef.________________ e-mail:_____________________________ 
 
 
Área de concentração: _____________________________________________________________________________________ 
 
Título:__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Orientador(a):_________________________________________________ e-mail:_________________________________ 
 
Co-orientador:_________________________________________________e-mail:____________________________________ 
 
3. Informações do docente/orientador 
 
Ano/semestre__________ Nº de Pág:________Ilustrações: [   ] sim [   ] não   Nota conceito _______Premiada : [   ] sim [   ] não    
 Data de defesa :_____/_____/_____ Data de entrega do arquivo à Biblioteca: _____/_____/_____ 
 
4. Informações de acesso ao documento 
 
Este trabalho é confidencial? ¹         [   ]  sim   [   ] não 
Pode ser liberado para publicação na Biblioteca Digital  [   ]  total          [   ]  parcial 
Em caso de publicação parcial, assinale as permissões: 
[   ]  Sumário 
[   ]  Resumo:______________________________________________________________ 
[   ]  Bibliografia 
[   ]  Outras restrições:_______________________________________________________ 
 
Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação supracitada, de acordo com a Lei nº 9610/98, autorizo ao Centro 
Universitário Newton Paiva, a disponibilizar gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais, conforme permissões 
assinadas acima, do documento, em meio eletrônico, na Rede Mundial de Computadores, no formato especificado², para fins de 
leitura, impressão e/ou download pela Internet, a título de divulgação da produção científica gerada pela Universidade, a partir 
desta data. 
 
 
                 ________________________________________                _______________________________________  
                                      Assinatura do autor                                                                  Assinatura do orientador 

 
                ________________________________________                          _____________/______________/__________ 

              Local                                                     Data 
 

 



 

 

¹ Esta classificação poderá ser mantida por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo suscita justificativa junto á 
Coordenação do Curso.  
Todo resumo estará disponível para reprodução, conforme Regulamento do Núcleo de Bibliotecas da Newton Paiva. 
² Texto (PDF); imagem(JPG OU GIF); som (WAV, MPEG, AIFF, SND); vídeo (MPEG,AVI,QT), outros (específico da área) 


