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Introdução 

O estágio extra – curricular não está previsto no Currículo do 

Curso de Nutrição, não possuindo, portanto, o caráter de 

obrigatoriedade que define o Estágio Curricular. Entretanto, deve 

fazer parte das atividades complementares, conforme definido em 

regimento próprio.  

É uma opção pessoal que o acadêmico pode fazer, visando 

enriquecer a sua formação profissional, na medida em que lhe 

oferece a oportunidade de por em prática o conhecimento adquirido 

no decorrer do curso. Pode ou não ser remunerado de acordo com o 

local do mesmo. 

Conforme a Lei nº 11.788, de  25 de setembor de 2008, o 

estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade 

opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.  

O estágio, de acordo a Lei nº 11.788, não cria vínculo 

empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes 

requisitos:  

I - matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 

especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 

profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela 

instituição de ensino;  

II - celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino;  

III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e 

aquelas previstas no termo de compromisso. 

 Seguem abaixo a descrição de alguns pontos a serem 

considerados: 

1. O local de estágio é responsável pela supervisão do 

estagiário, devendo portanto, para conceder o estágio, ter 

um nutricionista responsável técnico pelo local ou 

unidade, que aceite a atividade de supervisão sem ônus 

para a Instituição. 

2. As atividades, período do estágio e carga horária deverão 

serem definidos entre o concedente e estagiário.  

3. O estagiário deverá entregar ao final do estágio, uma 

ficha de avaliação do concedente (anexo 1) e um relatório 

das atividades desenvolvidas juntamento com as fichas de 



frequência (anexo2), devidamente assinadas pelo 

nutricionista RT.  

4. O concedente deve fornecer uma declaração de estágio, 

em papel timbrado, para o aluno contendo: atividades 

desenvolvidas, carga horária total e assinada pelo 

nutricionista RT.   

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA O DIA-A-DIA DO 

ESTAGIÁRIO 

     Cada Instituição/Empresa em que o estágio vai ser realizado tem 

características próprias e exige de seus funcionários/estagiários 

comportamentos e modos de agir adequados e condizentes com sua 

filosofia administrativa. Ao realizar um estágio é preciso ficar atento 

a alguns detalhes importantes. Observar estes detalhes durante seu 

período de estágio o que vai ajudar a construir boas relações na 

Instituição/Empresa, abrindo portas para seu futuro profissional.  

PERMANEÇA ATENTO PARA ALGUNS ASPECTOS DO SEU 
COMPORTAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL, 
QUE TÊM IMPLICAÇÃO DIRETA NA SUA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL: 

� Seja cordial: cumprimente diariamente os superiores e 
demais colegas; 

� Seja discreto na forma de se vestir e de se comportar; 

� Mantenha sempre o espírito de colaboração com as pessoas; 

� Chame as pessoas pelo nome; 

� Preste atenção ao que estão falando e, em caso de dúvida, 
pergunte; 

� Apresente sugestões para a execução das tarefas que lhe 
forem solicitadas; 

� Zele pelo material da empresa; 

� Procure aperfeiçoar sua comunicação oral e escrita; 

� Cumpra o prometido ou avise assim que se sentir 
impossibilitado de fazê-lo; 

� Aceite críticas, reflita a respeito delas e tire proveito dos 
ensinamentos;  

� Pratique a terminologia (“linguagem”, “jargão técnico”) 
usada na Instituição/Empresa; 

� Sempre verifique a qualidade de suas tarefas antes de passá-
las adiante; 

� Se cometer um erro, admita-o. Corrija seus erros, aprenda 
com eles e procure não repeti-los.  

 



BUSQUE MANTER ATITUDES QUE PROPORCIONEM : 

� Visão e conhecimento globais; 

� Constante aprimoramento (aprendizado contínuo); 

� Profundo conhecimento técnico; 

� Conhecimentos atualizados de informática; 

� Desenvolvimento de espírito de equipe; 

� Flexibilidade; 

� Criatividade. 

OBSERVE E BUSQUE DESENVOLVER-SE, TENDO EM 
VISTA 

� a globalização; 

� a abertura da economia mundial; 

� os avanços tecnológicos; 

� a competitividade do mercado de trabalho; 

� o ritmo acelerado das Instituições/Empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


