DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO
CURSO DE BIBLIOTECONOMIA
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ESTÁGIO
Caro(a) Estagiário(a),
A seguir, apresentamos os itens importantes que deverão fazer parte do seu PLANO DE
ESTÁGIO SUPERVISIONADO.
1. Identificação e contatos – (Nome completo, horário e dias de estágio, telefone e email,
dados da instituição e dados do responsável pela orientação técnica do estágio);
2. Introdução – (O que é estágio supervisionado, objetivos do estágio, importância para a
formação, justificativa da escolha do local e objetivos ou metas a serem alcançadas);
3. Caracterização da Instituição – (Caracterização, histórico, missão, objetivos, estrutura
organizacional (organograma identificando a unidade informacional), características do
acervo (tipo, áreas de assunto, acesso), público atendido, instalações, recursos
tecnológicos, infraestrutura, serviços: circulação (empréstimo, consulta), referência
(pesquisas, levantamentos bibliográficos, etc.) e outros; Processos: aquisição,
processamento técnico, preparo, armazenamento, conservação; Usuários (perfil, uso da
biblioteca e frequência, relação interpessoal), modelo de gestão, política de seleção e
aquisição de acervos, recursos humanos, entre outros.
4. Atividades Planejadas – (Local [setor]; descrição das atividades relacionando com as
disciplinas cursadas; incluir técnicas e instrumentos utilizados; uso de software; etc.
Elaborar de acordo com a ementa do Estágio I, II ou III);
5. Cronograma – (Constando as ações que serão desenvolvidas no período do semestre
acadêmico do estágio);
6. Referências
Observação:
1. O plano de estágio deve ser elaborado com a colaboração do orientador técnico e
2. Deve ser solicitada a assinatura do orientador técnico no plano de estágio;
3. O plano deve ser entregue à coordenação pedagógica do Estágio Supervisionado na data
marcada;
4. Deve seguir as normas da ABNT:
- Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação:
NBR14724 (Priorizar Capa e Folha de rosto, conforme modelo anexo.
Substitua o texto em vermelho);
- Numeração Progressiva: NBR6024;
- Referências Bibliográficas: NBR6023;
- Sumário: NBR6027;
- Citações: NBR 10520.
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