
GUIA PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E TCC – TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET 

 

“Este guia é um resumo das normas sobre Estágio e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) contidos no Projeto Pedagógico do Curso Superior de 

Tecnologia em Sistemas para internet, Regulamento de Estágio do IFTM,  Normas para Elaboração de Estágio do IFTM, Manual para Normatização de 

Trabalhos de Conclusão de Curso do IFTM, Regulamento para a Elaboração e Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso no IFTM e não exime o 

aluno de ter conhecimento de todos os regulamentos contidos nestes documentos”. 

 

1 - Requisitos para desenvolvimento de TCC ou Estágio: 

A - O discente somente poderá realizar o Estágio ou TCC a partir do cumprimento, com aprovação, de 960 horas correspondentes às unidades 

curriculares do curso. 

2 – Para iniciar o TCC: 

Prazo de entrega dos documentos: até 30 dias após o início das aulas. 

A – Providenciar a declaração de matrícula (solicitar na secretaria) 

B - Preencher o requerimento para realização de TCC devidamente assinado pelo coordenador do curso e professor orientador. 

C - Entrega do Projeto de Pesquisa (Projeto do TCC) conforme as normas constantes no Manual para Normatização de Trabalhos de Conclusão de 

Curso disponível no site da biblioteca do IFTM. 

D - Deverá estar anexado ao respectivo Projeto de Pesquisa, o Formulário para Formalização do TCC (Formalização do TCC) que se encontra no 

Apêndice B (pág. 16 e 17) do Regulamento para a Elaboração e Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no IFTM. 

E - Caso o projeto seja aprovado pelo professor orientador e professor supervisor de TCC o projeto poderá ser desenvolvido, culminando em um TCC. 

3 – Para iniciar o Estágio: 

3.1 - Modalidade de Estágio: 

Prazo de entrega dos documentos: até 30 dias após o início das aulas. 



A - Carta da Instituição Concedente informando o interesse em contratar o estagiário e firmar o Termo de Compromisso ou carta do IFTM apresentando 

o estagiário à Instituição Concedente. 

B – Providenciar o preenchimento da ficha de cadastro da instituição concedente. 

C – Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço. 

D – Comprovante de matrícula (solicitar na secretaria). 

E - Requerimento de estágio (professor orientador e professor coordenador do curso deverão assinar) 

F - O estágio será precedido da elaboração do Plano de Estágio (3 vias). 

G - O estágio será precedido da celebração do Termo de Compromisso (3 vias). OBS.: Quando o Termo de Compromisso estiver no padrão da Concedente ou da 

Instituição Intermediária, deverá ser providenciada, com antecedência, a Minuta do Termo de Compromisso que será encaminhada para parecer da Procuradoria Federal. 

H - O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para internet prevê uma carga horária mínima de estágio, ou TCC, de 200 horas. O estágio poderá ser 

realizado integral ou parcialmente no decorrer do curso e em até três concedentes, desde que sejam cumpridos, no mínimo, 60 horas contínuas em pelo 

menos uma concedente. Para cada estágio, devem ser providenciados os respectivos Termos de Compromisso e Planos de Estágio. 

3.2 – Modalidade de aproveitamento de atividade profissional como estágio: 

Prazo de entrega dos documentos: até 30 dias após o início das aulas. 

A - Os estudantes que exercerem atividades profissionais diretamente relacionadas ao curso, na condição de empregados devidamente registrados, 

autônomos ou empresários, durante o período de realização do curso, poderão aproveitar tais atividades como estágio, desde que previstas no plano de 

aproveitamento de estágio (Plano de Estágio) e aprovada pelo coordenador do curso e professores da área, que levarão em consideração o tipo de 

atividade desenvolvida e o valor de sua contribuição para complementar a formação profissional.  

B - Para requerer o aproveitamento de suas atividades profissionais como estágio, o estudante deverá também assinar o Requerimento de 

Aproveitamento de Estágio com os documentos neles solicitados.  

C – Providenciar o comprovante de matrícula (solicitar na secretaria), cópia do RG, do CPF e do Comprovante de endereço. 

D – Preencher o requerimento de estágio (professor orientador e professor coordenador do curso deverão assinar). 

 



4 – O desenvolvimento do TCC: 

Prazo de entrega dos documentos: Ao final da 5ª semana anterior ao encerramento do semestre. 

A – São modalidades de TCC no âmbito do IFTM: artigo e monografia. 

B – A estrutura do TCC (monografia ou artigo) deverá seguir orientações contidas no Manual para Normatização de Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC) estabelecido pelo IFTM e disponível no site da Biblioteca do IFTM. 

C - O controle da frequência e do cumprimento das horas previstas para o TCC deverá ser feito pelo professor orientador, o que deverá ser repassado ao 

professor supervisor de TCC, em formulário próprio, conforme Apêndice G (Relatório de Frequência e Atividades Relativas ao TCC Desenvolvidas 

pelo Estudante) do Regulamento para a Elaboração e Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

D – A entrega de 3 (três) cópias impressas do TCC ao professor supervisor de TCC deverá ocorrer com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias em 

relação à data prevista para sua apresentação oral. 

E - Estará apto a apresentar o TCC, o estudante que receber o parecer favorável do professor orientador quanto à versão do TCC. O aluno deverá 

providenciar o formulário de autorização de entrega do TCC assinado pelo professor orientador. 

5 – Acompanhamento, avaliação e validação do estágio: 

Prazo de entrega dos documentos: Ao final da 5ª semana anterior ao encerramento do semestre. 

A - São condições para aprovação no estágio: I. cumprimento efetivo da carga horária mínima prevista no projeto pedagógico do curso; II. cumprimento 

dos prazos estipulados junto aos professores orientadores e coordenação de estágio; III. apresentação das várias atividades e etapas, cumprindo 

agendamento anterior; IV. entrega da documentação exigida para a formalização do estágio; V. obtenção de 60% na avaliação de estágio. 

B – Após a finalização do estágio deverá ser entregue o Formulário de Avaliação do Estágio pela empresa - supervisor da concedente. 

C – Após a finalização do estágio deverá ser entregue o Formulário de Autoavaliação do Estágio. 

D – Após a finalização do estágio deverá ser entregue o Formulário de Frequência. 

E - O relatório final de estágio (Relatório de Estágio) deverá ser elaborado conforme as recomendações contidas nas Normas de Elaboração de 

Relatório de Estágio do IFTM (disponível no site da Biblioteca do IFTM) e entregue em 3 (três) vias encadernadas modelo espiral à coordenação de 

estágio em até 45 dias após a finalização do estágio e, no mínimo, 10 (dez) dias antes da apresentação oral. 

F - Formulário de autorização de entrega do Relatório de Estágio assinado pelo professor orientador. 



6 – Apresentação do TCC: 

Período de Apresentação: 3ª semana anterior ao encerramento do semestre. 

A – A apresentação oral de estágio será avaliada por banca indicada pelo professor orientador e pela coordenação de estágio. 

B - O encaminhamento da nota para a Secretaria de registros dependerá da entrega da versão após a defesa do Relatório Final. 

C - O aluno deverá providenciar o Formulário de autorização de entrega do Relatório Final de Estágio assinado pelo professor orientador. 

D - O estudante, no ato da entrega da versão final do TCC (monografia ou artigo) ao professor supervisor de TCC, assinará o Termo de 

Responsabilidade de Autoria (APÊNDICE C) disponível no Regulamento para a Elaboração e Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC). 

7 - Apresentação do relatório de estágio: 

Período de Apresentação: 3ª semana anterior ao encerramento do semestre. 

A – A apresentação oral de estágio será avaliada por banca indicada pelo professor orientador e pela coordenação de estágio. 

B – Após a defesa do estágio, o estudante tem 30 (trinta) dias para entregar na coordenação de estágio a versão final do relatório de estágio. Depois que 

o estudante entrega a versão final do relatório de estágio sua nota será encaminhada para a secretaria. 

C - O aluno deverá providenciar o Formulário de autorização de entrega do Relatório Final de Estágio assinado pelo professor orientador. 

D – A versão final do relatório de estágio deverá ser entregue em 1 (uma) via encadernada modelo brochura capa dura, cor verde escura, tamanho da 

fonte da capa: 14, fonte: Times New Roman, cor da fonte: dourada (tem um exemplar na biblioteca) e em 1 (uma) mídia (CD) na Coordenação de 

Estágio e Egressos juntamente com o Termo de Autorização para Disponibilização Eletrônica e Impressa do relatório de estágio. 

 


