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General Conditions of the Work Environment 
Declaração Comprobatória de Atividades e Condições Gerais de Ambiente de Trabalho 

 

Company:  __________________________________________________________________________ 
Empresa 

National Registration Number: _______________ Address: ___________________________________ 
CNPJ                                                                                                     Endereço 

___________________________________________________________________________________ 

Telephone: +__(  )_____________  City: ____________________________ Country:  ______________ 
Telefone                                                                 Cidade                                                                               País 

Person for Company’s Internships Affairs:  _________________________________________________ 
Pessoa de Contato sobre Estágios Empresa 

Department: ______________Telephone:  +__(  )______________ E-mail: _______________________ 
Setor                                                           Telefone                                             

Employees: ☐ up to 20 
Funcionários             até 20 

☐ up to 100 

☐ up to 500 

☐ over 500 
    acima de 500 

Employee responsible for completing this form: _____________________________________________ 
Responsável pelo preenchimento 

Department: _________________ 
Setor   

Based on an assessment of the company identified above, it is possible to state that: 
A partir da avaliação da Empresa acima identificada, é possível afirmar que 

 Yes 
Sim 

No 
Não 

Do not 
know 
Não sei 
informar 

The activities carried out by the company: 
As atividades realizadas pela Empresa: 

   

are compatible with the courses offered by the university? 
são compatíveis com os cursos ofertados pela UTFPR? 

☐ ☐ ☐ 

allow the trainee to apply the theoretical and practical knowledge obtained in his 
course? 
permitem que o estagiário venha a aplicar os conhecimentos teóricos e práticos obtidos na sua graduação? 

☐ ☐ ☐ 

allow the student to acquire new knowledge? 
permitem a aquisição de novos conhecimentos por parte do aluno? 

☐ ☐ ☐ 

has enough complexity to develop an internship for an undergraduate student? 
tem complexidade suficiente para desenvolvimento de um estágio para um aluno de graduação? 

☐ ☐ ☐ 

In the environment in which the internship activities will be carried out: 
No ambiente no qual serão desenvolvidas as atividades de estágio: 

   

there are resources and equipment for the development of activities? 
há recursos de materiais e equipamentos para o desenvolvimento das atividades? 

☐ ☐ ☐ 

there are employees with compatible training to take on the internship supervision 
and monitor the activities carried out by the intern? 
há colaborador(es) com formação compatível para assumir a supervisão de estágio e acompanhar as atividades 
realizadas pelo estagiário? 

☐ ☐ ☐ 
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 Yes 
Sim 

No 
Não 

Do not 
know 
Não sei 
informar 

presents adequate safety and health requirements? 
apresenta requisitos de segurança e salubridade adequados? 

☐ ☐ ☐ 

Administratively, the company: 
Administrativamente a Empresa? 

   

has experience in developing internship programs for undergraduate students? 
tem experiência em desenvolver programas de estágio (já teve ou tem estagiários de nível superior)? 

☐ ☐ ☐ 

has a structured internship program? 
possui um programa de estágio estruturado e coordenado pelo setor de gestão de pessoas ou equivalente? 

☐ ☐ ☐ 

Based on the information provided here, which reflects the reality of the company identified in this 

form, I declare, for the proper purposes, that it develops activities and presents general conditions of its 

work environment suitable for the development of internship activities for undergraduate students of the 

Federal Technological University – Paraná. 

Baseado nas informações aqui fornecidas, que refletem a realidade encontrada na Empresa já identificada nessa declaração, declaro para os 
devidos fins que ela desenvolve atividades e apresenta condições gerais do seu ambiente de trabalho adequados para o desenvolvimento de 
atividades de estágio de alunos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Date: ___/___/____ Place: ________________ __________________________________________ 
Data Local      Employee responsible for completing this form 
       Funcionário(a) responsável pela declaração 

Position: ______________________ 
Cargo 

ID: ______________ 
CPF 

Professor Responsible for the Internship Activity (PRAE): ___________________________________________ 

ID: ___.___.___-__ Campus: ______________________ 
CPF Câmpus  

PRAE’s Evaluation: ______________________________________________________________________ 
Parecer do Professor(a) responsável pela atividade de estágio (PRAE) 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

__________________________________________ 

PRAE 

Date: ___/___/____ 
Data 


