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FICHA DE FREQUENCIA1 

ESTÁGIO EM: (    ) Gestão em Sistemas de Alimentação  (    ) Clínica  (    ) Saúde Pública  CARGA HORÁRIA DO PERÍODO: ______ 
NOME DO ESTAGIÁRIO: ________________________________________________________________________________________ 
ORIENTADOR DE CAMPO: ______________________________________________________________________________________ 
LOCAL: _____________________________________________________________ PERÍODO: _______/_______ a ________/______ 
 

Dia Entrada  Saída Horário de 
intervalo 

Jornada de 
trabalho 
diária 2 

Rubrica 
supervisor de 

campo 

Atividades desenvolvidas 

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

                                                 
1 Esse documento não deve possuir rasuras nem se deve fazer uso de corretivo no mesmo. 
 
2 A jornada de trabalho do estágio deve ser de no máximo 8 horas/diárias, desconsiderando o período de descanso, conforme a Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008. É 
exceção: o estágio supervisionado em nutrição clínica, que possui 6 horas/diárias, além de 3 plantões: 2 durante a semana e 1 de final de semana. 
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Dia Entrada  Saída Horário de 
intervalo 

Jornada de 
trabalho 
diária 2 

Rubrica 
supervisor de 

campo 

Atividades desenvolvidas 

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   
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Dia Entrada  Saída Horário de 
intervalo 

Jornada de 
trabalho 
diária 2 

Rubrica 
supervisor de 

campo 

Atividades desenvolvidas 

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

___/___ ___:___ ___:___ _______ min _______ horas   

Total de horas realizadas, descontando o 

período de almoço 

 % de freqüência do 

estágio 

 

 
 
 
 

_________________            ___________________            ___________________ 
         Estagiário                       Professor Supervisor                 Orientador de campo 


