
 

PLANO DE ESTÁGIO 
ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
Aluno(a): _________________________________________________________________ 

Curso: Técnico em Logística Período do Estágio: ______________________________ 
Empresa:__________________________________________________________________ 

A proposta do Plano de Estágio apresentado a seguir pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO, constitui indicador para a Empresa que recebe nossos 
estagiários, no que se refere às atividades específicas de cada área, que poderá ser acrescida ou modificada, 

adaptando-se à realidade da Empresa. 
Portanto, solicitamos analisar a proposta abaixo discriminada, grifando e/ou acrescentando as 

atividades que o estagiário irá desenvolver durante o Estágio. Áreas de Atuação Profissional. - Planejamento;- 
Materiais;- Distribuição;- Armazéns;- Estoques;-Transportes;-Informações.  

A qualificação básica para um profissional de logística de nível gerencial deve incluir: 

-Conhecimento conceitual abrangente sobre logística empresarial e cadeia de abastecimento (Supply 
Chain) e a administração correspondente; 

-Visão de mercado e entendimento da importância do bom atendimento ao cliente; 
-Discernimento, vontade e coragem para introduzir mudanças; 

-Criatividade; 

-Vivência; 
-Ter conhecimentos em vários tipos de transportes. 

 
PLANO DE ESTÁGIO 

PROPOSTO PELA ESCOLA 
PLANO DE ESTÁGIO 

PROPOSTO PELA EMPRESA 
1. Área   de   Gestão 

Esta área propõe que o estagiário tenha contato de forma prática 
com todos os processos de Gestão existentes no departamento 

onde irá estagiar.  

-Gestão de processos produtivos 
-Gestão de pessoas 

-Gestão de cadeia logística 
-Gestão de Estoques 

-Legislação aplicada 

 

2. Área de Planejamento 
Auxiliando o processo de Gestão, tem-se que perceber a 

capacidade que o estagiário tem na hora de planejar as ações de 

logística.  
- Sistemas de Informação Logística 

- Planejamento e Gestão estratégica 
- Gerenciamento de projetos 

- Comunicação Empresarial 
 

 

3. Área de Logística: 

O contato com o trabalho de execução também deve ser levado 
em consideração por parte do estagiário, ele deve entender como 

os produtos circulam no meio físico. 

- Logística em serviços 
- Logística Internacional e Aduaneira ( caso seja preciso ) 

- Logística Reversa 
- Transporte e Distribuição 

- Movimentação e Armazenagem 

 

 

OBS.: Informamos que a falta das assinaturas neste documento implicará  o cancelamento do estágio. 
 

 
Assinatura/Carimbo do 

Supervisor de Estágio na Empresa 
 

 
 

Assinatura/Carimbo do 

Orientador de Estágio no IF SERTÃO PE 
 

 

 


