
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual do Estágio Curricular 
Supervisionado (Prática Profissional I e II) 

Curso de Ciências Contábeis 
 



 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Pressupostos Metodológicos para o Estágio Curricular Supervisionado 

 

A prática profissional é realizada em dois semestres, através da disciplina 

Prática Profissional I e Prática Profissional II, conforme Disposições para o Estágio 

Supervisionado, constantes na Resolução CNE/CES, no. 10/2004, de dezembro de 

2004.  

Na Prática Profissional I o acadêmico desenvolverá o projeto de trabalho que 

realizará junto à entidades públicas ou privadas, ou ainda, um trabalho de pesquisa 

bibliográfica, em áreas de concentração definidas conforme Normas de 

Procedimentos de Realização da Prática Profissional. 

O projeto será defendido em banca examinadora e obedecendo o Regimento 

Interno de Prática Profissional do Curso de Ciências Contábeis, Departamento de 

Ciências Sociais Aplicadas, sendo a avaliação do projeto realizada com base no tema 

proposto e metodologia utilizada. A nota será atribuída pela média dos componentes 

da banca examinadora. 

Após a aprovação do projeto (Prática Profissional I), será realizada a Prática 

Profissional II, com o desenvolvimento do trabalho e apresentação final para uma 

banca examinadora, com os critérios de aprovação previstos no Regimento acima 

referido. 

As normas do estágio, especificamente quanto ao curso, estão especificadas a 

seguir: 

 

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL 

VIII e IX Semestres 

APRESENTAÇÃO 

As Normas e Procedimentos para a Realização da Prática Profissional foram 

elaboradas com a finalidade de facilitar o desenvolvimento dos trabalhos, a serem 

realizados pelos Acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis.  

A Prática Profissional I e II, tem como objetivo geral de: 



 

Oportunizar um momento de revisão, aprofundamento, sistematização e 

integração de conteúdos estudados durante o curso com a finalidade de levar o 

formando a aprimorar, ou definir o seu projeto de vida pessoal, observando 

rigorosamente a ética profissional; 

Também proporciona ao Acadêmico sistematizar o conhecimento e aplicá-lo na 

prática profissional, expressando lógica e corretamente, mapas, soluções e 

alternativas, diante dos desafios propostos.  

 

ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

A prática profissional compreenderá as seguintes etapas, dentro das disciplinas 

de Prática Profissional I e II. 

2.1 Orientações aos estagiários; 

2.2 Preenchimento do diagnóstico da entidade; 

2.3 Definição da área de concentração; 

2.4 Elaboração e aprovação do Projeto (qualificação) e visita a Entidade; 

2.5 Atividades práticas; 

2.6 Elaboração e entrega do relatório da Prática Profissional; 

2.7 Qualificação do Projeto e Defesa do Relatório em Banca; 

2.8 Avaliação da Prática Profissional. 

 

Orientações aos Estagiários: 

 

As orientações aos estagiários serão realizadas, na URI e na entidade que será 

feito o estágio. 

 

a)  Para orientações realizadas na URI, será pré-determinado um horário 

semanal de atendimento, para o estabelecimento e acompanhamento das atividades 

da prática profissional (estágio).  São exigidos no mínimo 5 (cinco) encontros em cada 

disciplina (Prática I e II). 

 

b)   Quanto às orientações na entidade, fica a critério do orientador de estágio, 

determinar as visitas necessárias para o desenvolvimento do estágio. 



 

 

Preenchimento do Diagnóstico da entidade a Estagiar: 

 

O Diagnóstico é um documento fornecido pelo Coordenador do estágio contendo 

questões diversas, que deverão ser respondidas pelo responsável da entidade, 

juntamente com o(s) estagiário(s). E devolvido para o coordenador de estágio, 

conforme data prevista no cronograma de estágio anexo (Capítulo 4). 

Áreas de Concentração: 

 

Na sequência apresenta-se uma relação com áreas de concentração para a 

realização da Prática Profissional (estágio). 

a)  Contabilidade Comercial; 

b)  Contabilidade Agrícola e Cooperativa; 

c)  Contabilidade Pública; 

d)  Contabilidade e Análise de Custos; 

e)  Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis; 

f)  Auditoria (Interna e Externa); 

g)  Contabilidade Gerencial; 

h)  Orçamento Empresarial; 

i)  Rotinas Trabalhistas e Previdenciárias; 

j)  Planejamento Tributário; 

k)  Contabilidade Industrial; 

l)  Técnicas Comerciais; 

m) Contabilidade de Prestadoras de Serviços; 

n)  Teoria da Contabilidade; 

o)  Sistemas Contábeis; 

p)  Contabilidade e Métodos Quantitativos; 

q)  Análise de Investimentos; 

r)  Perícia Contábil; 

s) Contabilidade e o MERCOSUL. 

t) Contabilidade Social. 

 



 

Aprovação do Projeto e visita de entrega: 

 

Após a aprovação do Projeto de estágio (qualificado em banca), será realizada 

uma visita junto à entidade pelo orientador com o(s) estagiário(s) para a entrega da 

proposta de trabalho (Projeto), aos responsáveis da entidade objeto do estágio. Será 

possível, também, outras visitas, conforme estabelecido na seção 2.1, letra b. 

 

Atividades Práticas: 

 

Após a entrega do projeto ao Gestor da Entidade inicia-se a prática profissional. 

Essa etapa consiste na aplicação dos fundamentos teóricos, pelos estagiários em 

consonância a situação real a ser realizada na prática. Cabe ao Estagiário, contribuir 

para atingir a efetividade da organização, a partir do encaminhamento de soluções 

eficazes para a situação problema apresentada e/ou constatada na situação real.  

As atividades práticas serão desenvolvidas não interferindo no sistema atual da 

entidade, mas as soluções e sugestões deverão ser transcritas no relatório para a 

apresentação à Banca, da qual se fará presente representante da Entidade, objeto da 

Prática Profissional II (Estágio). 

 

Elaboração e Entrega do Relatório da Prática Profissional: 

 

Deverá atender aos seguintes aspectos: 

 

1- Obedecer às normas da metodologia científica vigente (ABNT); (normas da 

URI) 

2- Ser confeccionado em, no mínimo, três volumes (Cópia e Original); (modelo 

padrão) e gravação do arquivo em mídia (CD); 

3-  Encaminhar os três volumes ao Coordenador de Estágio, obedecendo ao 

cronograma de atividades; (Capítulo 4) 

4-  Observar os prazos de elaboração e entrega, conforme cronograma de 

atividades. 

 

 



 

Qualificação do Projeto e Defesa do Relatório em Banca: 

 

Tanto o projeto como o relatório da Prática Profissional será apresentado pelo(s) 

estagiário(s) a uma banca de professores composta pelo Orientador e no mínimo, dois 

professores convidados, pertencentes ao colegiado do curso.  

A URI através do coordenador do estágio, poderá convidar para fazer parte da 

Banca do Relatório da Prática Profissional, outros professores com conhecimentos da 

área de concentração dos trabalhos de estágio. Também com relação a apresentação 

em Banca, poderão participar, como ouvintes, alunos de outros semestres, de outros 

cursos, e outros convidados, ficando os mesmos impedidos de participarem de 

questionamentos à Banca.  

 

Avaliação da Prática Profissional (estágio): 

 

Para avaliação serão levados em consideração os seguintes critérios e pesos: 

   

Projeto 

 

Critérios Pesos Nota 

a) Língua Portuguesa 1,0  

b) Metodologia Científica 2,0  

c) Desenvolvimento do Projeto - orientador 

- Desempenho na execução 

-  Freqüência nas aulas de orientação 

2,0 

 

d) Qualificação do Projeto (Banca) 

- Demonstração de conhecimento sobre a   

      estrutura do projeto 

- Conhecimento sobre o tema 

 

5,0 

 

TOTAL 10,0  

 

 

 



 

Relatório da prática profissional (monografia) 

 

Critérios Pesos Nota 

a) Língua Portuguesa 1,0  

b) Metodologia Científica 2,0  

c) Desenvolvimento da Pratica 

    -  Desempenho na execução 

-  Freqüência nas aulas de orientação 

2,0 

 

d) Apresentação  do Trabalho  (Banca) 

- Demonstração de conhecimento sobre a   

      estrutura do projeto 

- Conhecimento sobre o tema 

- Colocação das idéias e recursos 

audiovisuais  

5,0 

 

TOTAL 10,0  

 

Considerar-se-á aprovado o aluno que obtiver a nota mínima de 5,0, 

obedecidos os critérios acima e as normas estabelecidas no Regimento da URI - 

Campus de Frederico Westphalen e Legislação Pertinente. 

Considerações sobre os Critérios de Avaliação: 

a) Língua Portuguesa: Será avaliado o Projeto da Prática Profissional do Estágio 

e o Relatório da Prática Profissional na versão definitiva de responsabilidade do(s) 

estagiário(s). No caso de haver incorreções no Relatório e no Projeto o mesmo não 

será entregue à entidade sem as devidas correções, por parte do(s) estagiário(s). 

b) Metodologia: Do Professor orientador com base nas normas da Metodologia 

Vigente.  

c) Desenvolvimento da prática: 

A avaliação quanto às técnicas utilizadas no Relatório e no Projeto se fará 

mediante acompanhamento individual dos elementos pertinentes, considerando o 

desempenho na execução, freqüência nas aulas de orientação (seção 2.8), podendo 

implicar, portanto, em atribuições de conceitos, diferenciados dos estagiários 

envolvidos, mesmo que pertencente ao mesmo grupo de trabalho, sendo avaliado 

pelo professor orientador. 



 

d) Apresentação: A avaliação quanto à apresentação do Relatório à Banca será 

feita pela média ponderada das pontuações feitas pelos professores participantes da 

Banca, conforme seção 2.7, considerando a demonstração de conhecimento a 

colocação de sugestões de melhoramentos, cujas recomendações venham a 

contribuir para a efetividade da entidade e quanto à metodologia, com atribuição de 

pesos diferenciados. 

 

Situações Especiais: Sempre que ficar caracterizado, tanto na elaboração do 

projeto, quanto na realização da Monografia, plágio ou utilização de conteúdos de 

outros autores (no todo ou em parte), sem a citação correspondente, a banca 

procederá a reprovação do(s) aluno(s), ficando os mesmos, ainda, sujeitos às  

penalidades previstas em Lei para os crimes de plágio e apropriação indevida de 

direitos autorais. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Quanto à Escolha da Área de Concentração: 

 

A escolha da área de concentração para a realização da Prática Profissional 

será feita por parte do aluno estagiário entre aquelas constantes na seção 2.3, em 

consonância com a situação problema evidenciada na empresa, com a aprovação 

do coordenador do estágio e orientadores da área de concentração, analisando o 

diagnóstico da entidade. 

 

Quanto à Definição da Área de Concentração: 

 

Deve ser entendido uma situação real, que possa configurar uma organização 

empresarial, organização pública ou uma pesquisa/estudo de relevante contribuição 

para a contabilidade das entidades em estudo. 

 

Quanto à Formação dos Grupos de Trabalho: 

 



 

A formação dos grupos de trabalho para a realização da Prática 

Profissional não excederá a 2 (dois) elementos. 

 

Quanto à Falta do Aluno na Apresentação a Banca: 

 

A apresentação e defesa do projeto e do relatório à Banca somente será aceita 

com a participação de todos os componentes do grupo, além de um representante da 

empresa onde se realizou o estágio. 

Ao aluno que não puder comparecer à apresentação da banca, no dia e hora 

determinado; mas que tenha cumprido todos os prazos e requisitos anteriores 

(qualificado o projeto e entregue a versão final da monografia no prazo previsto); por 

motivos de saúde ou de força maior, é facultado requerer a realização da banca em  

2ª chamada. Para tanto, o aluno deve entrar, no Protocolo Geral, com requerimento 

ao Diretor Acadêmico, munido dos comprovantes justificadores e do recibo de 

pagamento da taxa correspondente. O pedido deve dar entrada, no máximo, até dois 

dias úteis após a realização da banca. Cabe ao coordenador do Curso marcar nova 

data e horário para realização da banca. Ao aluno que não comparecer à banca de  2ª 

chamada, no horário determinado, não será facultada outra oportunidade.  



 

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO 

 

Na sequência estão elencados os principais itens de concentração para a 

realização da Prática Profissional (Estágio). 

 

1. CONTABILIDADE COMERCIAL 

- Estrutura e Organização 

- Sistemas Contábeis 

 

2. CONTABILIDADE AGRÍCOLA E COOPERATIVA 

- Estrutura e organização 

- Sistemas Contábeis 

- Tributos e contribuições 

 

3. CONTABILIDADE PÚBLICA 

- Estrutura e Organização 

- Sistemas Contábeis 

- Orçamento Público e Dotação Orçamentária 

- Controles Internos 

 

4. CONTABILIDADE INDUSTRIAL 

- Estrutura e Organização 

- Sistemas Contábeis 

 

5. CONTABILIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

- Estrutura e organização 

- Sistemas Contábeis 

- Sociedade Civis (Escritórios Contábeis, Consórcios, etc..) 

- Sociedade Prestadoras de Serviços (Telefonia, Eletricidade, e Oficinas 

Mecânicas) 

 

6. CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS 

- Sistema ABC;  

- Custeio por Absorção;  



 

    - Custeio RKW; 

- Custeio Variável (Direto); 

    - Ponto de Equilíbrio; 

    -  Margem de Contribuição; 

- Custo de Oportunidade; 

- Formação Preço de Venda. 

 

7. ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS 

- Análise contábil, financeira, econômica e patrimonial global ou por grupos; 

- Análise vertical e horizontal; 

- Indicadores econômico financeiros. 

 

8. AUDITORIA 

- Auditoria fiscal; 

- Auditoria contábil; 

- Auditoria tributária; 

- Programa de auditoria de grupos de resultados; 

- Parecer de auditoria; 

- Auditoria operacional; 

- Normas e Procedimentos de Auditoria; 

- Legislação Profissional do Auditor. 

 

9. CONTABILIDADE GERENCIAL 

- Sistemas de informações gerenciais; 

- Orçamento empresarial; 

- Análise das demonstrações Financeiras para Tomadas de Decisões; 

- Informações contábeis para planejamento, controle gerencial/operacional para 

tomada de decisão e formação de preços. 

  -  Fluxo de Caixa 

 

10. TEORIA DA CONTABILIDADE 

- Pesquisa científica da Contabilidade; 

- Princípios e normas da teoria contábil. 

11. SISTEMAS CONTÁBEIS 



 

- Organização e métodos; 

- Recursos para desenvolvimento do sistema contábil (utilização da computação); 

- Integração dos subsistemas contábeis. 

 

12. TÉCNICAS COMERCIAIS 

- Sociedades comerciais (constituição e legislação); 

   - Registros públicos (Normas e procedimentos; formas de associações 

empresariais, fusões,   cisões, incorporações e distratos sociais). 

 

13. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

- Escolha de alternativas de investimentos; 

- Estudo da viabilidade econômica financeira. 

  - Projeto de Investimentos. 

  - TIR; 

  - Paybeck; 

  - VPL. 

 

14. ROTINAS TRABALHISTAS: 

- Rotinas de admissão e demissão; 

- Cálculos trabalhistas e previdenciários; 

- Provisão férias; 

- Provisão 13º Salário; 

- Outros 

 

15. CONTABILIDADE E LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (Planejamento Tributário) 

- Formas de Tributação (Real, Presumida, Arbitrada); 

- Simples - EPP e ME- Substituição Tributária; 

- Sociedade Civil - Substituição Tributária; 

- ICMS. 

- Remuneração de dirigentes, retirada de lucros, juros sobre o Capital Próprio. 

- Outros Assuntos. 

 

16. CONTABILIDADE E O MERCOSUL 

- Normas de contabilidade e auditoria no MERCOSUL; 



 

- Exercício Profissional no MERCOSUL; 

- Harmonização Contábil no MERCOSUL. 

 

17. PERÍCIAS CONTÁBEIS E EXTRA-CONTÁBEIS: 

- Perícia Contábil: Trabalhista, Judiciária; 

- Legislação Básica, Normas e Procedimentos, Espécies; 

- A Atividade do Perito-Contador, Legislação Profissional; 

- Laudo Pericial. 

 

18. BALANÇO SOCIAL: 

- Estruturação; 

- Apresentação; 

- Demonstração do Valor Adicionado; 

- Indicadores Laborais Sociais, Ambientais, do Corpo Funcional, etc. 

 

19. BALANCED SCORECARD (SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

EMPRESARIAL) 

- Configuração do Balanço Scorecard; 

- Perspectiva Financeiras; 

- Perspectiva do cliente; 

- Perspectiva dos Processos Internos; 

- Perspectiva de Aprendizado e Crescimento. 

 

20. AVALIAÇÃO DE EMPRESAS 

- Custo Corrente; 

- Custo Histórico; 

- Capital Intelectual. 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO E DO RELATÓRIO DA 

PRÁTICA   PROFISSIONAL   

 

Elaboração do Projeto da Prática Profissional (estágio): 

 

Capa 

Página de rosto 

Termo de aprovação 

SUMÁRIO 

IDENTIFICAÇÃO 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação e contextualização do tema 

1.2 Definição do problema 

1.3 Objetivos (Geral e específicos) 

1.4 Justificativa (teórico-prática-pessoal) 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

3 METODOLOGIA 

4 PERFIL DA INSTITUIÇÃO 

5 CRONOGRAMA 

6 ORÇAMENTO 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

8 ANEXOS 

Contra capa 

 

 



 

Roteiro Para Elaboração Do Projeto da Prática Profissional I  

CONTRA CAPA 

ANEXOS 

REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

ORÇAMENTO 

CRONOGRAMA 

PÓS-TEXTUAIS 

PERFIL DA INSTITUIÇÃO 

TEXTUAIS METODOLOGIA 

REFERENCIAL TEÓRICO 

INTRODUÇÃO 

PRÉ-TEXTUAIS 

IDENTIFICAÇÃO 

SUMÁRIO 

TERMO DE APROVAÇÃO 

PÁGINA DE 

ROSTO CAPA 



 

Elaboração do Relatório da prática Profissional II (estágio). 

 

Capa (Padrão URI – Curso de Ciências Contábeis) 

Página de rosto 

Termo de aprovação 

DEDICATÓRIA 

AGRADECIMENTOS 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

RESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULA 

LISTA DE FIGURAS 

LISTA DE TABELAS 

LISTA DE ABREVIATURAS 

LISTA DE SÍMBOLOS 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação e contextualização do tema 

1.2 Definição do problema 

1.3 Objetivos (Geral e específicos) 

1.4 Justificativa (teórico-prática-pessoal) 

1.5 Perfil da Instituição 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

3 METODOLOGIA 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (principais e complementares) 

7 ANEXOS 

Contra capa 

 

 



 

Roteiro para Elaboração do Relatório da Prática Profissional II (estágio)  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÓS-TEXTUAIS CONTRA CAPA 

ANEXOS 

REFERÊNCIAS BIBLIOG. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

APRES. E ANÁL RESULT. 

METODOLOGIA REFERENCIAL TEÓRICO 

TEXTUAIS 

INTRODUÇÃO 

Elementos opcionais 

PRÉ-TEXTUAIS 

SUMÁRIO 

LISTA DE SÍMBOLOS 

LISTA DE ABREVIATUR. LISTA DE  TABELAS 

LISTA DE  FIGURAS 

RESUMO 

IDENTIFICAÇÃO DA I. E. 

AGRADECIMENTOS 

DEDICATÓRIA 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

PÁGINA DE 

ROSTO  CAPA 



 

Normas e Procedimentos metodológicos. 

 

As normas e procedimentos metodológicos devem estar de acordo com as 

Normas da ABNT, conforme consta no livro  Manual de Normas Técnicas para 

Produções Acadêmicas da Uri, editado pela URI e dispínvel a todos os docentes e 

acadêmicos, no Portal da IES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGISTRO DE VISITAS TÉCNICAS 

PRÁTICA PROFISSIONAL II 

 

DATA:___/____/____  HORA:___:____ LOCAL: ____________________________ 

 

ORIENTADOR(A): ____________________________________________________ 

ASSUNTO: (Orientação de Estágio Supervisionado em Ciências Contábeis) 

 

TÍTULO DO PROJETO DE ESTÁGIO: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

ALUNO(S) ORIENTANDO(S):___________________________________________ 

 

ENTIDADE: __________________________________________________________ 

 

REPRESENTANTE DA ENTIDADE: ____________________________________ 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS: 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

_________________________                               __________________________       

 ASSINATURA DO(S) ALUNO(S)                            ASSINATURA DO ORIENTADOR(A) 

 



 

CONTROLE DE ORIENTAÇÕES  

PRÁTICA PROFISSIONAL I  

 

ALUNO:  _____________________________________________________________________ 

PROF.ORIENTADOR: ________________________________________________________ 

DIA E LOCAL DE ORIENTAÇÃO:  

____________________________________________________ 

DATA ATIVIDADE DESENVOLVIDA ASSINATURA DO PROFESSOR 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

OBS: São exigidos no mínimo 05 (cinco) encontros para orientações. 

 

 


