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ATA DE DEFESA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
 
Aluno(a): ___________________________________________ 
Data da Defesa: __/__/____ 
Nome da Empresa: ________________________
Área de Estágio: ____________________________
Supervisor de Estágio: _____________________
Período de Estágio:            Início 
Carga horária cumprida pelo aluno
Banca Examinadora: 
Orientador: ________________________________
Membro1: ___________
Membro2: __________________________________
Em sessão pública, após assistir estudante por ___ minutos, a banca deliberou por atribuir ao Estágio Supervisionado uma nota final de ___ pontos. Na forma regular foi lmembros da banca e pelo(a) estudante, que será encaminhada ao Coordenador de Estágio Supervisionado para registro da nota final e verificação do cumprimento, pelo(a) estudante, de eventuais alterações requisitadas pelcampo de observações abaixo. 
Patos de Minas - MG, ___de ______________________ de _____.
Observações: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Assinaturas: 
Orientador:   ______________
Membro 1:   _______________

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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ANEXO II 
ATA DE DEFESA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

___________________________________________ Matrícula: 
__/__/____ Horário de início: _____ Local: _________________________

__________________________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________
Período de Estágio:            Início ____ / ____ / ____      Término: ____ / ____ / ____
Carga horária cumprida pelo aluno: ___________________________________________

_______________________________________________________
______________________________________________________________

_______________________________________________________
Em sessão pública, após assistir à exposição oral de cerca de ___ minutos, e após arguir o estudante por ___ minutos, a banca deliberou por atribuir ao Estágio Supervisionado uma nota final de ___ pontos. Na forma regular foi lavrada, a presente ata, assinada pelos membros da banca e pelo(a) estudante, que será encaminhada ao Coordenador de Estágio Supervisionado para registro da nota final e verificação do cumprimento, pelo(a) estudante, de eventuais alterações requisitadas pelos membros da banca, listadas no campo de observações abaixo.  

MG, ___de ______________________ de _____. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Orientador:   ______________________                Membro 2:   ____________________
o 1:   _______________________                Discente  :   ___________________
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Matrícula: ______________  
_________________________ 

__________________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

____ / ____ / ____ 
______________________________ 

______________________________ 
___________________________________________________ 

____________________________ 
exposição oral de cerca de ___ minutos, e após arguir o estudante por ___ minutos, a banca deliberou por atribuir ao Estágio Supervisionado uma avrada, a presente ata, assinada pelos membros da banca e pelo(a) estudante, que será encaminhada ao Coordenador de Estágio Supervisionado para registro da nota final e verificação do cumprimento, pelo(a) os membros da banca, listadas no 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______                Membro 2:   ________________________ 
____                Discente  :   ________________________ 


