“A teoria sem a prática vira ‘verbalismo’, assim como a prática sem teoria, vira ativismo. No
entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e
modiﬁcadora da realidade.”
Paulo Freire
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1.

APRESENTAÇÃO

Para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o programa de estágio do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), a Coordenação de Estágio e Egressos
(CEE) do Campus Avançado Campina Verde elaborou este Guia do Estagiário.
O estágio é parte do caminho que você precisa trilhar para cumprir a sua formação na Educação
Profissional.
Este material foi elaborado para esclarecer alguns temas que farão parte do seu cotidiano no
processo de estágio.
Neste documento, serão abordadas questões do seu interesse, como as definições do estágio
curricular, esclarecimentos sobre a Lei que regulamenta as atividades de estágio e os
documentos necessários para a legalização da sua prática, além de apresentar caminhos para seu
bom desempenho no mundo do trabalho.
Este guia é um resumo das normas sobre estágio contidos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos
(PPCs), Regulamento de Estágio do IFTM e Normas para Elaboração de Relatórios de Estágio do
IFTM e não exime você de ter conhecimento de todos os regulamentos contidos nestes
documentos.
A sua trajetória de formação é muito importante para que alcance seus objetivos como sujeito
ativo, de direitos plenos, como ser social, capaz de mudar a realidade e configurar novos cenários
e possibilidades para si na vida e no trabalho e para uma sociedade justa e solidária.
O estágio é o seu primeiro passo para uma carreira de sucesso. Grandes profissionais começaram
como você. Então, aproveite essa oportunidade e desenvolva os seus conhecimentos teóricos na
prática do dia a dia.
Leia cada página atentamente, deixe o material em um lugar de fácil acesso e visível para
consultas.
Desejamos sucesso em seu novo desafio profissional!
Boa leitura!
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2.

OBJETIVOS DO ESTÁGIO

Caro aluno, conheça os objetivos principais do estágio:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Compreender o processo de aprendizagem, pesquisa e intervenção social requerido pelas
matrizes curriculares dos cursos ofertados;
Promover o contato direto em situações reais de trabalho que permitam planejar,
intervir, controlar, além de avaliar o processo de ensino e de aprendizagem em espaços
profissionais;
Oportunizar o exercício de habilidades e conhecimentos desenvolvidos no percurso
formativo;
Conhecer as múltiplas realidades do mundo do trabalho no qual o seu curso está inserido;
Conhecer as rotinas profissionais participando de sua dinâmica;
Articular conhecimentos, saberes e experiências com a realidade apresentada pelas
práticas e rotinas do seu futuro campo profissional;
Propiciar o diálogo entre teoria e prática;
Desenvolver técnicas operacionais com o instrumental específico de seu futuro campo de
trabalho;
Incentivar o desenvolvimento do espírito científico, através do exercício profissional;
Conhecer e exercitar princípios éticos humanos e profissionais próprios do mundo do
trabalho e outros específicos do campo no qual atuará;
Estimular interações intrapessoais e interpessoais, considerando sua relevância nas
relações coletivas de trabalho;
Permitir a descoberta dos múltiplos sentidos, objetivos e subjetivos, propiciados pelo
exercício do trabalho.
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3.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O ESTÁGIO

3.1.

O QUE É ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO?

O estágio curricular supervisionado representa mais uma etapa da sua formação na Educação
Profissional.
É nesse período que você irá desenvolver habilidades e atitudes necessárias para agregar
conhecimentos e práticas, exercitar a autonomia e a emancipação, socializar e refletir sobre a
relação dialética estabelecida entre a teoria e a prática em situações reais no mundo do trabalho.
É necessário esclarecer que você só receberá o diploma depois de ter cumprido o estágio
curricular, e ter sido aprovado nesta fase do seu percurso formativo. A importância do estágio é
reconhecida no mundo do trabalho, não é raro os estagiários serem contratados pelas
concedentes de estágio após a formação concluída.

ATENÇÃO: não há possibilidade de concluir o curso técnico sem ter feito o estágio curricular
supervisionado.

3.2.

POR QUE DEVO ESTAGIAR?

O estágio é um componente curricular tão importante quanto os outros, mas com um diferencial
significativo: é a etapa da formação profissional que coloca você, estudante, em contato direto
com a realidade do mundo do trabalho. É no estágio que você tem a oportunidade de vivenciar
as mais diversas situações sociais, culturais e práticas que se apresentam no mundo do trabalho.
Se, de fato, você estiver comprometido com o seu processo de formação, o estágio vai
proporcionar condições para a execução de atividades importantes no seu desenvolvimento, a
fim de que você possa atuar com segurança nas funções que exercerá futuramente. Seu
empenho, dedicação e responsabilidade com o estágio são fatores decisivos na sua trajetória
pessoal e profissional.

3.3.

ONDE POSSO ESTAGIAR?

Há diversas possibilidades de instituições que você pode estagiar: empresas públicas, privadas e
do terceiro setor, sindicatos, movimentos sociais, de pesquisa, organizações não
governamentais, organizações filantrópicas, cooperativas, assentamentos e projetos
experimentais, junto a profissionais autônomos e profissionais liberais.
GUIA DO ESTAGIÁRIO
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Mas em todas você precisará do Termo de Compromisso assinado por você, pelo IFTM e pela
concedente do estágio.
Você também pode buscar suas possibilidades de estagiar. Informe-se e discuta com seus
professores e colegas. Pesquise as empresas públicas e privadas que atuam na área da sua
formação.

3.4.

É LEGAL FAZER ESTÁGIO?

Sim! O estágio é regulamentado pela Lei nº 11.788, de 25/08/2008, que deverá ser do seu
conhecimento. Esta lei foi elaborada para garantir o seu direito à formação e para impedir o
trabalho precário, que é o exercício de atividades laborais sem as garantias dos direitos
trabalhistas. Você como estagiário tem direitos, e é muito importante que os conheça, eles estão
garantidos por lei.
Você é encaminhado ao estágio após cumprir alguns procedimentos: é necessário o Termo de
Compromisso que deve ser assinado entre o IFTM, a concedente do estágio, e você ou pelo seu
responsável legal, no caso de você ser menor de 18 anos.
Além do Termo de Compromisso, você também tem direito a um seguro contra acidentes
pessoais, que é obrigação da concedente. Entretanto, no caso de estágio obrigatório, a
responsabilidade pela contratação do seguro poderá, alternativamente, ser assumida pelo IFTM.
O seguro existe para custear possíveis despesas com tratamentos de saúde, caso você venha a
sofrer algum acidente durante o estágio.

3.5.

O QUE SIGNIFICA ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO?

A orientação é um conjunto de recursos pedagógicos que é oferecido pelo IFTM para que você
seja acompanhado durante suas atividades de estágio, a fim de que você possa desenvolver suas
ações com segurança, tenha a quem recorrer e possa esclarecer suas dúvidas.
Para desenvolver o estágio, você terá à sua disposição um professor orientador que fará o devido
acompanhamento das suas atividades. O professor orientador é quem vai contribuir com você
na elaboração do seu plano de estágio, e do relatório final de estágio. Ele também ajudará você
a encontrar um local para estagiar, caso você tenha dificuldades. Você também pode, tendo
condições para isso, buscar suas possibilidades de estágio.

3.6.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DOS ENCONTROS?

Os encontros acontecem para promover espaços pedagógicos de diálogo entre você, seus
colegas, o professor orientador e os professores das disciplinas técnicas específicas. Nestes
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encontros, vocês deverão dialogar sobre o desenvolvimento do estágio, esclarecer as dúvidas,
solicitar sugestões e orientações, apresentar os percalços se houver, enfim, oportunizar o
encontro é favorecer a todos um melhor desempenho e acompanhamento do estágio.
Observe que o encontro é mais uma possibilidade de orientação. Sugerimos que, nos encontros,
você esteja munido de seu caderno de anotações, ele será de grande ajuda quando você for
elaborar o seu relatório final de estágio.

3.7.

E A CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO?

De acordo com a Lei nº 11.788, de 25/09/2008, a carga horária não poderá exceder 6 horas
diárias ou 30 horas semanais. A carga horária total está determinada na matriz curricular do seu
curso. Por exemplo: o estágio poderá se realizar durante as férias, aos finais de semana, à noite
e em feriados. Em hipótese alguma você poderá se ausentar das atividades escolares ou
acadêmicas para desenvolver o estágio.
Considere que o estágio não precisa, obrigatoriamente, ater-se aos turnos e horários de trabalho
formal.

3.8.

A REMUNERAÇÃO É OBRIGATÓRIA?

Não necessariamente. O estágio é curricular e obrigatório, isto é, remunerado, ou não, você terá
que cumpri-lo. Nada impede que busque um estágio remunerado, é bom para você. Seus
professores também farão esforços nesse sentido, entretanto, é preciso que você e sua família
compreendam que nem sempre será possível conseguir um estágio remunerado ou com a
remuneração desejada.
O estágio não é o primeiro emprego! Ele é um componente curricular conforme já informamos
em outro momento.

3.9.

JÁ TRABALHO NA ÁREA, TENHO QUE FAZER ESTÁGIO?

Não. Se você exerce alguma atividade no mundo do trabalho diretamente relacionada ao seu
curso, você pode conversar com o seu professor orientador sobre a possibilidade de
aproveitamento de suas atividades profissionais para o cumprimento integral da carga horária
do estágio. Para tanto, é necessário que você apresente à Coordenação de Estágio:
▪
▪

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) original e uma cópia, no caso de já ter
emprego fixo com experiência para o tempo de serviço registrado;
Documentação que comprove vínculo empregatício com a empresa ou empregador, caso
você não tenha registro na CTPS;
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▪
▪

▪
▪

Empresa ou empregador ter setor de atividade compatível com a área de sua formação;
Documento emitido pela empresa ou empregador com a definição da carga horária, o
período (dias, meses ou anos) e o detalhamento das atividades desenvolvidas por você
no trabalho;
Comprovação de que a empresa ou empregador tem setor de atividade compatível com
as demandas de estágio curricular;
Exercer funções diretamente relacionadas ao seu curso.
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4.

MODALIDADES DO ESTÁGIO

A natureza do estágio curricular supervisionado pressupõe para esse componente curricular duas
modalidades, conforme legislação brasileira: uma obrigatória (estágio obrigatório) para
integralização do curso e uma opcional (estágio não obrigatório) caracterizando-se como uma
formação complementar.
Entretanto, as atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica desenvolvidas pelo
estudante podem ser equiparadas/aproveitadas ao estágio, bem como as atividades
profissionais, mas somente quando for prevista a equiparação dessas atividades com o estágio
no projeto pedagógico dos cursos. Veja a definição para cada uma delas na sequência, conforme
representado na Figura 1.

ESTÁGIO

Atividades Profissionais
Obrigatório

Aproveitamento de Estágio
Atividades de Extensão,
Monitorias ou Iniciação Científica

Não Obrigatório

Figura 1: Modalidades do estágio e possibilidades de aproveitamento

4.1.

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

O estágio curricular supervisionado dos Cursos Técnicos do Campus Avançado Campina Verde
seguem a Lei nº 11.788, de 25/09/2008, as orientações normativas das Resoluções nº 22/2011,
de 29/03/2011 e nº 138, de 19/12/2011, do Conselho Superior do IFTM, fazendo parte da
organização curricular dos cursos com a finalidade de possibilitar ao aluno a aquisição de
experiências profissionais e a correlação teoria-prática ampliando seus conhecimentos, devendo
ser realizado em empresas e/ou instituições públicas, que apresentem condições de propiciar
tais experiências na formação do educando.
O estágio deve propiciar ao aluno aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de
relacionamento humano, como estratégia de complementação, integração e enriquecimento da
formação profissional. É um meio de adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades
profissionais em situações reais de trabalho, permitindo a aplicação do conhecimento e valores
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adquiridos nos cursos, possibilitando uma visão mais ampla sobre o campo de atuação dos
alunos.
O estágio curricular supervisionado obrigatório dos Cursos Técnicos do Campus Avançado
Campina Verde contemplará 120 horas (cento e vinte horas), e sua carga horária será adicionada
à carga horária a ser integralizada pelo estudante, e terá acompanhamento e orientação
permanente do professor orientador, podendo ser iniciado a partir do término do segundo
período de curso. Para iniciar as atividades, o educando deverá procurar a Coordenação de
Estágio para solicitar a documentação necessária e dar andamento aos trâmites legais.
O estudante que já atua profissionalmente na área do curso, poderá aproveitar em até 100% da
carga horária de estágio, desde que execute todas as etapas previstas para o estágio obrigatório,
conforme regulamento.
As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica, poderão ser equiparadas ao
estágio obrigatório mediante aprovação dos coordenadores de cursos, de acordo com a
Resolução nº 22/2011, de 29/03/2011.
A validação do estágio será feita mediante a realização das atividades na empresa/instituição,
aprovação do relatório final e apresentação oral, conforme regulamento próprio. A forma de
apresentação oral será definida pelos coordenadores de estágio, de curso e professor orientador.
O relatório final do estágio deverá ser apresentado ao professor orientador, redigido conforme
normas do IFTM. Deverão ser relatadas todas as atividades desenvolvidas, contendo uma análise
de como eram desenvolvidas antes do estágio, como foram realizadas durante o estágio e
sugestões futuras.
Antes e durante do estágio deverão ser programadas reuniões com o estagiário e orientador,
tendo como objetivos:
▪
▪

4.2.

Analisar as atribuições e responsabilidades do estagiário no âmbito profissional;
Auxiliar quanto à elaboração de relatórios, quanto à legislação e normas pertinentes ao
estágio obrigatório.

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

O estágio curricular supervisionado não obrigatório é um ato educativo de natureza opcional,
com a finalidade de complementar os conhecimentos teóricos/práticos adquiridos pelo
estudante ao longo do desenvolvimento das atividades escolares ou acadêmicas e obedecerá a
legislação específica, em especial a Lei nº 11.788, de 25/09/2008 e a Orientação Normativa nº 2,
de 24/06/2016, bem como as normas e diretrizes internas do IFTM.
Os Cursos Técnicos do Campus Avançado Campina Verde possibilitam ao aluno a realização do
estágio não obrigatório também a partir do término do segundo período, podendo a carga
horária do mesmo ser acrescida ao estágio obrigatório, de acordo com a Resolução nº 138/2011,
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de 19/12/2011, que dispõe sobre a aprovação da Norma Regulamentadora Interna de Estágio
Curricular não Obrigatório do IFTM.

ATENÇÃO: não existe previsão em regulamento para validação do estágio não obrigatório como
estágio obrigatório, ou vice-versa.

4.3.

ATIVIDADES DE EXTENSÃO

São atividades direcionadas a questões relevantes da sociedade. Tem caráter educativo, cultural,
artístico, científico e/ou tecnológico que envolvem alunos e docentes, sendo desenvolvidas junto
à comunidade.

4.4.

ATIVIDADES DE MONITORIA

São atividades que constituem-se na participação dos alunos na execução de projetos de ensino
e na vida acadêmica, além de incentivar a melhoria no processo ensino/aprendizagem
fortalecendo a relação aluno/professor.

4.5.

ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

São atividades que se destinam à inserção do estudante em atividade de pesquisa científica e
tecnológica e possibilitam uma formação complementar à formação acadêmica.
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5.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DO ESTÁGIO

Caro estudante, estes indicadores são pistas para o seu desempenho no estágio. Estamos
apresentando as características fundamentais que o estagiário deve apresentar no ambiente
profissional, para uma efetiva atuação no mundo do trabalho.

▪

ASSIDUIDADE: em caso de falta, é recomendável a justificativa imediata da ausência. A
apresentação do atestado ao seu supervisor, para as ausências motivadas por doença é
um procedimento que deve ser cumprido por você.

▪

ATENÇÃO: prestar atenção no que está falando, executando e ouvindo. Ser espectador,
atento e, em caso de dúvidas, perguntar. Ser proativo, isto é, demonstrar interesse e
tomar iniciativa diante das tarefas. Revisar os materiais escritos antes de encaminhá-los
revela atenção e profissionalismo.

▪

ATITUDE: quando assumir compromissos cumpra-os. Se não puder fazer, avise antes,
explique as razões, admita e corrija erros. Sabemos que os erros são parte do processo
de aprendizagem, mas não devem e nem podem constituir-se em rotina no mundo do
trabalho, nem em roteiro de vida.

▪

COLABORAÇÃO: procurar estabelecer boas relações com a organização e com as pessoas.
Ser simpático, acessível, perspicaz, curioso e receptivo, constitui-se em características
importantes para o bom desempenho no estágio e no campo profissional.

▪

EMPATIA: ser empático é saber se colocar no lugar do outro. É buscar formas de
atendimentos e relacionamentos pautados pela cordialidade e ações profissionais
eficazes e eficientes.

▪

ÉTICA: sempre, mas para este caso queremos referir às ações cotidianas próprias do
mundo do trabalho. Ações de trabalho cooperativo e solidário, defesa dos seus direitos e
cumprimento de seus deveres, respeito aos limites institucionais e hierárquicos, praticar
a discrição e o discernimento. Estas ações precisam estar sustentadas pela consciência e
são partes da vida social, além de serem exercidas com ou sem determinações de normas
e leis, com ou sem a presença de superior hierárquico.
ORGANIZAÇÃO: diz respeito à ordenação para o desenvolvimento das ações de rotina,
inclui o cuidado com o espaço físico onde você exerce suas atividades de trabalho. Zelar

▪
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pelo material de uso, pela sua apresentação pessoal, pela comunicação oral e escrita,
constitui-se base da organização.

▪

PONTUALIDADE: informar-se sobre o seu horário de entrada e de saída para cumpri-lo.
Isto demonstra atitude profissional, compromisso e responsabilidade.

▪

PROATIVIDADE: ser participativo com os colegas, ideias e projetos. Potencializar o
trabalho em equipe, envolvendo-se com as propostas coletivas.

▪

POSTURA: ser discreto ao conversar e apresentar-se. Exprimir ideias com coerência e
concisão. Vestir-se e comportar-se de forma adequada no ambiente de trabalho. Usar
tom de voz coerente com o espaço profissional, evitando gritos, brincadeiras
inconvenientes e excessivas. Evitar a exposição de sua vida, de suas questões pessoais e
de outros. Estas são atitudes que revelam conduta coerente com o cotidiano profissional
e que contribuem para a boa qualidade das relações interpessoais, e com a proatividade.

▪

RESPEITO: cumprimentar as pessoas com cordialidade e otimismo, observar uma boa
comunicação, reconhecendo as posições hierárquicas e normas da organização onde você
desempenha suas atividades.

Saber que os problemas pessoais existem e precisam ser administrados com discrição e
equilíbrio, são ações cotidianas que colaboram com um ambiente respeitoso. O zelo pelo uso
profissional, consciente e responsável das tecnologias da informação, assim como a boa
linguagem no envio de documentos por e-mail, inclusive, expressam atitudes de respeito e
civilidade.
É importante ter a consciência de que o uso abusivo e indevido dos instrumentos
contemporâneos de comunicação como celulares e redes sociais, pode causar sérios problemas,
com repercussões quase sempre desagradáveis, esteja atento.
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6.

ATRIBUIÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS COM O ESTÁGIO

Acompanhe as atribuições de todos os envolvidos com os procedimentos relacionados ao
estágio, conforme Resolução nº 22/2011.

6.1.

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO

Compete à coordenação de estágio:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

6.2.

manter contato com empresas e instituições para identificar as oportunidades de estágio;
cadastrar concedentes de estágio;
encaminhar às concedentes, estudantes candidatos a estágio;
propor e formalizar convênios para a realização de estágios;
fornecer ao estagiário informações sobre os aspectos legais e administrativos
concernentes às das atividades de estágio;
disponibilizar os formulários necessários à execução das atividades de estágio;
atuar como interveniente no ato da celebração do Termo de Compromisso entre a
concedente e o estagiário, mediante designação da Direção Geral;
supervisionar os documentos emitidos e recebidos dos estagiários;
convocar o estagiário, sempre que necessário, a fim de solucionar problemas atinentes
ao estágio;
encaminhar os relatórios dos estagiários aos avaliadores da apresentação oral;
coordenar as apresentações finais de estágios;
compilar o aproveitamento das avaliações de estágio, encaminhando as informações à
Coordenação de Registro e Controle Acadêmico – CRCA;
organizar documentos relacionados aos estágios e arquivá-los por um período
equivalente ao máximo para conclusão do curso, previsto no Projeto Pedagógico;
levantar e sistematizar dados e informações referentes à realização do estágio pelos
estudantes e encaminhá-los à respectiva coordenação de curso;
orientar os estudantes quanto aos critérios de avaliação de estágio.

COORDENAÇÃO DE CURSO

Compete ao coordenador de curso, referente às atividades de estágio:
I.
II.
III.

identificar as oportunidades de estágio junto às possíveis concedentes e divulgar aos
estudantes;
autorizar, juntamente com o professor orientador, a realização de estágio;
indicar professor para orientar, acompanhar e avaliar estagiários;
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

6.3.

acompanhar o trabalho do professor orientador junto ao estagiário;
promover a substituição do professor orientador, quando do seu impedimento;
convidar, quando necessário, um professor para auxiliá-lo nas atribuições relativas aos
estágios;
auxiliar o coordenador de estágio na realização das apresentações orais para avaliação;
utilizar os dados e informações recebidos da coordenação de estágio para revisão e ajuste
do projeto pedagógico do curso.

PROFESSOR ORIENTADOR

Compete ao professor orientador:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

6.4.

autorizar, juntamente com a coordenação de curso, a realização do estágio;
orientar e avaliar o estudante desde a elaboração do plano de atividades de estágio até a
apresentação oral;
proceder ao acompanhamento do estágio conforme disposto no capítulo VI deste
regulamento;
participar das reuniões com o coordenador e/ou o supervisor de estágio;
assumir as funções de supervisor de estágio, quando do seu impedimento;
contribuir para a integração do IFTM/Campus com as concedentes de estágio;
avaliar as instalações da concedente de estágio.

CONCEDENTE DE ESTÁGIO

Compete à concedente:
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o estudante, zelando por
seu cumprimento;
disponibilizar instalações que tenham condições de proporcionar ao estudante atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para supervisionar até 10
(dez) estagiários simultaneamente;
contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja
compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de
compromisso;
por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de
desempenho;
manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;

GUIA DO ESTAGIÁRIO

17

VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses ou ao final do
estágio com duração inferior a este período, relatório de atividades com conhecimento
do estagiário;
celebrar convênio para a concessão de estágio com o IFTM, sempre que possível;
promover a seleção dos candidatos a estágio, se necessário;
efetuar o pagamento de bolsa estágio quando houver previsão;
comunicar ao IFTM quaisquer necessidades de alteração no termo de compromisso
firmado com o estagiário.

Compete ao supervisor de estágio na concedente:
I.
II.
III.
IV.

6.5.

colaborar com o professor orientador nas atividades relacionadas ao estágio;
promover a integração do estagiário com o ambiente de estágio;
informar ao estagiário as normas da empresa;
orientar o estagiário desde a elaboração do plano de atividades até a conclusão do
estágio; avaliar o desempenho do estagiário em formulários disponibilizados pela
instituição de ensino.

ESTAGIÁRIO

Compete ao estagiário:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

identificar as oportunidades de estágio junto às possíveis concedentes, repassando-as à
coordenação de estágio;
elaborar, juntamente com o professor orientador e com o supervisor de estágio, o plano
de atividades, que será anexado ao termo de compromisso;
fornecer à coordenação de estágio: declaração de matrícula do período da solicitação e
do período da realização do estágio, cópia dos documentos pessoais, cópia de um
comprovante de residência, cópia da apólice de seguro, requerimento de estágio
previamente autorizado pelo coordenador de curso e pelo seu professor orientador;
procurar a coordenação de estágio, sempre que necessário, com a finalidade de obter
informações sobre os procedimentos para realização, avaliação e validação do estágio;
executar o plano de atividades de estágio;
elaborar relatório de estágio e encaminhá-lo ao professor orientador, observando-se os
prazos estipulados;
entregar cópia impressa e digital do relatório avaliado para a coordenação de estágio com
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da apresentação oral;
preencher e entregar todos os formulários de estágio, devidamente carimbados e
assinados, à coordenação de estágio até 10 (dez) dias antes da apresentação oral.
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7.

DÚVIDAS FREQUENTES

Confira na sequência as respostas das principais dúvidas relacionados aos procedimentos de
estágio.

7.1.

O QUE É O ESTÁGIO?

A Lei nº 11.788, de 25/09/2008, define o estágio como o ato educativo escolar supervisionado,
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do
estudante. O estágio integra o itinerário formativo do educando e faz parte do projeto
pedagógico do curso.

7.2.

QUAL É O OBJETIVO DO ESTÁGIO?

O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e
para o trabalho (§ 2º do art. 1º da Lei nº 11.788/2008).

7.3.

O QUE É O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO?

É o estágio definido como pré-requisito no projeto pedagógico do curso para aprovação e
obtenção do diploma (§ 1º do art. 2º da Lei nº 11.788/2008).

7.4.

O QUE É O ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO?

É uma atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória (§ 2º do art. 2º da Lei nº
11.788/2008).

7.5.

O QUE É O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO?

É o documento elaborado pela instituição de ensino que estabelece as diretrizes de
funcionamento de um curso contendo orientações sobre as disciplinas e seus conteúdos, carga
horária, possibilidade de estágios, etc.
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7.6.

O ESTÁGIO É UMA RELAÇÃO DE EMPREGO?

Não. O estágio não caracteriza vínculo de emprego de qualquer natureza, desde que observados
os requisitos legais, não sendo devidos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários (arts. 3º e
15 da Lei nº 11.788/2008).

7.7.

EXISTEM VAGAS ASSEGURADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA?

É assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez) por cento das vagas
de estágio oferecidas pela parte concedente (§ 5º do art. 17 da Lei nº 11.788/2008).

7.8.

A ESTUDANTE GESTANTE PODE ESTAGIAR?

Sim. Não há nenhum empecilho da estudante gestante estagiar. Como todo programa de estágio,
a estagiária gestante também se sujeita às regras da Lei nº 11.788/2008.

7.9.

QUEM PODE CONTRATAR ESTAGIÁRIO?

As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e
fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Também os profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos
conselhos (ex.: OAB e CREA) podem oferecer estágio.

7.10.

QUEM PODE SER ESTAGIÁRIO?

Estudantes que estiverem frequentando o ensino regular, em instituições de educação superior,
de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos (art. 1º da Lei nº
11.788/2008).

7.11.

OS AGENTES DE INTEGRAÇÃO PODEM COBRAR ALGUMA TAXA?

Não. É vedada a cobrança de qualquer taxa dos estudantes a título de remuneração pelos
serviços dos agentes de integração (§ 2º do art. 5º da Lei nº 11.788/2008).
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7.12.

QUAIS REQUISITOS SÃO NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO ESTÁGIO?

O cumprimento dos incisos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 11.788/2008:
▪
▪
▪

7.13.

Matrícula e frequência regular do educando público-alvo da lei;
Celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio
e a instituição de ensino;
Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no termo de
compromisso.

QUAIS SÃO AS OBRIGAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO?

As obrigações das instituições de ensino são as seguintes:
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

7.14.

Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente
legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente,
indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa
e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar ou
acadêmico;
Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultura
e profissional do educando;
Indicar professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio como responsável pelo
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a seis meses, de
relatório das atividades, do qual deverá constar visto do orientador da instituição de
ensino e do supervisor da parte concedente (§ 1º do art. 3º da Lei nº 11.788/2008);
Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro
local, em caso de descumprimento de suas normas;
Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus
educandos;
Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de
realização de avaliações escolares ou acadêmicas (art. 7º da Lei nº 11.788/2008).

EXISTE ESTÁGIO VOLUNTÁRIO?

Não. A Lei nº 11.788/2008 prevê apenas duas modalidades de estágio, o estágio obrigatório e o
estágio não obrigatório. Toda atividade de estágio deve se enquadrar em uma dessas
modalidades e qualquer atividade realizada em desacordo com a essa Lei, não será considerada
estágio.
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7.15.

QUAL É O PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO DO ESTÁGIO?

Até dois anos, para a mesma concedente, exceto quando se tratar de estagiário portador de
deficiência (art. 11 da Lei nº 11.788/2008).

7.16.

ALUNO COM DISCIPLINAS EM “DEPENDÊNCIA” PODE REALIZAR ESTÁGIO?

Sim, desde que o aluno esteja no período mínimo exigido para a modalidade de estágio que
pretende realizar.

7.17.

QUAL É A DURAÇÃO PERMITIDA PARA A JORNADA DIÁRIA DE ESTÁGIO?

Segundo a lei vigente, a jornada do estagiário será definida de comum acordo entre a instituição
de ensino, a parte concedente (a empresa) e o aluno ou seu representante legal (em caso de
menores de 18 anos) e deverá constar do Termo de Compromisso de Estágio. Deverá ser
compatível com as atividades escolares ou acadêmicas e respeitar os seguintes limites:
▪

▪
▪

7.18.

4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais: no caso de estudantes de educação
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de
educação de jovens e adultos;
6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais: no caso de estudantes do ensino
superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.
40 (quarenta) horas semanais: no caso do estágio relativo a cursos que alternam teoria
e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, desde que
previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino (incisos I, II e § 1º do
art. 10 da Lei nº 11.788/2008).

NOS DIAS DE PROVAS PODERÁ HAVER REDUÇÃO DA JORNADA?

Sim. Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos
períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida à metade, segundo o estipulado
no Termo de Compromisso de Estágio. Neste caso, a instituição de ensino deverá comunicar à
parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas (§ 2 º do art. 10 da Lei nº 11.788/2008). Caso isso não ocorra, não se
esqueça de solicitar à instituição de ensino um documento para comprovação junto a concedente
do estágio.
7.19.

É PERMITIDO TRANCAR MATRÍCULA PARA FAZER ESTÁGIO?
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Não. O aluno com matrícula trancada ou desistente não pode realizar estágio, também não é
permitido que o aluno deixe de frequentar as aulas para realizar estágio.

7.20.

QUANDO O ESTÁGIO SERÁ NECESSARIAMENTE REMUNERADO?

Para o estágio não obrigatório é compulsória (obrigatória) a concessão de bolsa ou outra forma
de contraprestação que venha a ser acordada, bem como a concessão do auxílio-transporte. Para
o estágio obrigatório a concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação e auxíliotransporte é facultativa (art. 12 da Lei nº 11.788/2008).

7.21.

POSSO INICIAR O ESTÁGIO SEM A DOCUMENTAÇÃO ASSINADA?

Não. O Termo de Compromisso é o único documento que comprova legalmente a relação de
estágio, portanto o estágio só poderá ser iniciado após a assinatura do Termo de Compromisso
e do Plano de Estágio.

7.22.

O QUE É O AUXÍLIO-TRANSPORTE?

É uma concessão pela instituição concedente de recursos financeiros para auxiliar nas despesas
de deslocamento do estagiário ao local de estágio e seu retorno, sendo opcional quando se tratar
de estágio obrigatório e compulsório quando estágio não obrigatório. Essa antecipação pode ser
substituída por transporte próprio da empresa, sendo que ambas as alternativas deverão constar
do Termo de Compromisso.

7.23.

QUEM DEFINE O VALOR DA BOLSA-ESTÁGIO OU EQUIVALENTE?

Essa é uma obrigação legal da concedente do estágio, a quem cabe definir o valor e a forma de
pagamento.

7.24.

DE QUE FORMA PODERÁ SER CONCEDIDO O RECESSO AO ESTAGIÁRIO?

Considerando que o estágio poderá ter duração de até 24 meses, e no caso de pessoa com
deficiência não há limite legal estabelecido, entendemos que dentro de cada período de 12
meses o estagiário deverá ter um recesso de 30 dias, que poderá ser concedido em período
contínuo ou fracionado, conforme estabelecido no Termo de Compromisso. O recesso será
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concedido preferencialmente, durante o período de férias escolares e será concedido de forma
proporcional em contratos com duração inferior a 12 meses (art. 13 da Lei nº 11.788/2008).

7.25.

AS AUSÊNCIAS PODEM SER DESCONTADAS DA BOLSA-ESTÁGIO?

Sim. A remuneração da bolsa-estágio pressupõe o cumprimento das atividades previstas no
Termo de Compromisso do Estágio. Ausências constantes, no entanto, poderão gerar a iniciativa
da parte concedente para a rescisão antecipada do contrato.

7.26.

A CONCEDENTE PODERÁ DISPONIBILIZAR BENEFÍCIOS AO ESTAGIÁRIO?

A empresa poderá voluntariamente conceder ao estagiário outros benefícios, como:
alimentação, acesso a plano de saúde, entre outros, sem descaracterizar a natureza do estágio
(§ 1º do art. 12 da Lei nº 11.788/2008).

7.27.

QUANDO O RECESSO SERÁ REMUNERADO?

Sempre que o estagiário receber bolsa auxílio ou outra forma de contraprestação (§ 1º do art. 13
da Lei nº 11.788/2008).

7.28.

O QUE É O TERMO DE COMPROMISSO?

O Termo de Compromisso é um acordo tripartite (três partes) celebrado entre o educando, a
parte concedente do estágio e a instituição de ensino, prevendo as condições de adequação do
estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante
e ao horário e calendário escolar. Ao assinar o Termo de Compromisso de Estágio, o estudante
assume o compromisso de elaborar o relatório de estágio nos prazos e padrões estabelecidos.

7.29.

QUANDO O TERMO DE COMPROMISSO PODE SER RESCINDIDO?

O Termo de Compromisso pode ser rescindido unilateralmente pelas partes e a qualquer
momento.
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7.30.

O ESTAGIÁRIO TEM DIREITO AO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS?

Sim. A cobertura deve abranger acidentes pessoais ocorridos com o estudante durante o período
de vigência do estágio, 24 horas/dia, no território nacional. Cobre morte ou invalidez
permanente, total ou parcial, provocadas por acidente. O valor da indenização deve constar do
Certificado Individual de Seguro de Acidentes Pessoais e deve ser compatível com os valores de
mercado.

7.31.

A INSTITUIÇÃO DE ENSINO PODE DESCREDENCIAR CONCEDENTES?

Sim. Se for caracterizada qualquer transgressão às normas ou à legislação, ou caso a instituição
não atenda mais aos interesses da instituição de ensino.

7.32.

EMPRESAS PRECISAM ESTAR CADASTRADAS PARA OFERECER ESTÁGIOS?

Sim. Para conceder estágios para os alunos a empresa precisa ser cadastrada na Coordenação de
Estágio. Para liberação desse cadastro é necessário aguardar a visita de um professor da área em
que a empresa pretende contratar estagiários ou preencher um formulário específico e
encaminhar para aprovação.

7.33.

QUAIS ATIVIDADES PODEM SER EQUIPARADAS AO ESTÁGIO?

As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica desenvolvidas pelo estudante
podem ser equiparadas ao estágio, mas somente quando no projeto pedagógico dos cursos for
prevista a equiparação dessas atividades com o estágio (§ 3º do art. 2º da Lei nº 11.788/2008).

7.34.

QUEM DEVE ACOMPANHAR EFETIVAMENTE O ESTÁGIO DO ALUNO?

O estágio como ato educativo escolar supervisionado deve ter acompanhamento efetivo pelo
professor orientador da instituição de ensino e pelo supervisor da parte concedente,
comprovado por vistos nos relatórios de atividades (em prazo não superior a seis meses) e por
menção de aprovação final (§ 1º do art. 3º da Lei nº 11.788/2008).

7.35.

QUAL É O PAPEL DO PROFESSOR ORIENTADOR?
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O professor orientador deve ser da área a ser desenvolvida no estágio, e será o responsável pelo
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário (inciso III, art. 7º da Lei nº
11.788/2008).

7.36.

O SUPERVISOR ACOMPANHA QUANTOS ESTAGIÁRIOS?

O supervisor da parte concedente somente pode orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários
simultaneamente (inciso III, do art. 9º da Lei nº 11.788/2008).

7.37.

QUEM DEVERÁ SER O SUPERVISOR DO ESTAGIÁRIO NA CONCEDENTE?

O supervisor do estagiário da parte concedente deve ser funcionário do seu quadro de pessoal,
com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
estagiário (inciso III do art. 9º da Lei nº 11.788/2008).

7.38.

O ESTÁGIO DEVE ESTAR RELACIONADO COM A FORMAÇÃO DO ALUNO?

Sim. O estágio deve estar relacionado com a formação educacional do estagiário, ou seja, deve
ser compatível com o projeto pedagógico do seu curso (§ 1º do art. 1º da Lei nº 11.788/2008).

7.39.

A EMPRESA PODE EMITIR UM TERMO DE COMPROMISSO PRÓPRIO?

Sim. Nesse caso a minuta (modelo) do Termo deve ser encaminhada à Pró-reitora de Extensão
para verificar se o documento atende às orientações da Procuradoria Jurídica do IFTM e solicitar
alterações, caso necessário.

7.40.

POSSO PRORROGAR MEU ESTÁGIO?

Sim. O aluno deverá solicitar (antes do encerramento do estágio) na Coordenação de Estágio o
Termo Aditivo de prorrogação, informando a nova data de término e demais alterações a serem
feitas.

7.41.

QUAIS PASSOS DEVEM SER SEGUIDOS PARA CONSEGUIR UM ESTÁGIO?
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No mural da Coordenação de Estágio serão publicadas ofertas de estágio. O aluno também
poderá procurar o estágio por conta própria ou entrar em contato com os coordenadores de
curso e/ou professores orientadores. O aluno, caso encontre seu estágio em uma empresa não
conveniada, deve entrar em contato com a Coordenação de Estágio para que sejam tomadas as
medidas legais. Ao fazer uma entrevista para estágio, caso seja necessário, o aluno poderá levar
uma carta de apresentação obtida junto à Coordenação de Estágio.

7.42.

É PERMITIDO ESTÁGIO EM HORÁRIOS DISTINTOS DO TERMO DE COMP.?

Não. Caso seja necessário o aluno deverá solicitar a emissão de Termo Aditivo alterando os
horários que estavam previstos no Termo de Compromisso.

7.43.

O ESTÁGIO PODERÁ SER REALIZADO A PARTIR DE QUAL PERÍODO?

A partir do término do segundo período, de acordo com o projeto pedagógico de cada curso.

7.44.

QUEM DEVE AUXILIAR AS DÚVIDAS DURANTES AS ATIVIDADES DE ESTÁGIO?

Na empresa o estagiário deverá estar sempre em contato com o seu supervisor para receber
orientação quanto às dúvidas pertinentes as atividades de estágio. E no IFTM deve manter
contato com o seu professor orientador.

7.45.

COMO É REALIZADA A APRESENTAÇÃO ORAL DE ESTÁGIO?

O professor orientador convida dois professores para comporem a banca, que deve ser agendada
conforme cronograma semestral ou disponibilidade do orientador e/ou membros da banca. Os
membros da banca fazem a leitura do relatório de estágio e assistem a apresentação do aluno. A
apresentação oral de estágio tem a duração de 15 minutos, ficando mais 15 minutos à disposição
dos membros da banca para arguições, sugestões e considerações.

7.46.

QUALQUER PROFESSOR PODE SER MEU ORIENTADOR DE ESTÁGIO?

Sim, qualquer professor que possua vínculo junto ao IFTM – Campus Avançado Campina verde:
efetivo, substituto ou temporário. o aluno deve procurar o coordenador de curso com
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antecedência para designar um professor que tenha disponibilidade. É desejável que o professor
designado tenha conhecimentos na área técnica do curso, ou na área de realização do estágio.

7.47.

TERMINEI O ESTÁGIO, E AGORA?

O aluno que concluiu o estágio deve procurar o orientador, regularizar sua situação junto à CEE,
finalizar o relatório de estágio, entregar uma cópia do relatório na CEE, agendar a data da
apresentação oral, se preparar para a apresentação (elaboração dos slides). Após a apresentação
oral, o aluno está regularizado com a CEE e basta entrar em contato com a CRCA para solicitar a
emissão do diploma (para os alunos que já integralizaram todas as disciplinas).

7.48.

COMO O ALUNO DEVE COMPORTAR-SE EM UMA ENTREVISTA?

Durante uma entrevista em busca de estágio, atente-se para as seguintes recomendações:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Apresente-se bem. Não exagere nas roupas, joias ou maquiagem;
Leve seu currículo;
Seja confiante. Encare o entrevistador e dê a ele um firme aperto de mão;
Mantenha pés e mãos inativos, cabeça para o alto e tronco ligeiramente inclinado para
frente, quando estiver sentado;
Nunca minta. Sua credibilidade está em jogo;
Não fale em excesso;
Dirija respostas específicas para as perguntas formuladas. Se não entender a questão,
peça que ela seja repetida ou mais bem explicada;
Faça perguntas sobre o estágio. Demonstre interesse.

ATENÇÃO: a maioria das questões abordadas aqui se referem à regulamentação interna do
Campus Avançado Campina Verde. Se você não é aluno do Campus Avançado Campina Verde
procure orientação em sua instituição de ensino, pois a regulamentação pode ser diferente.
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8.

PROCEDIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO

Os estágios realizados atenderão à Lei do Estágio: Lei nº 11.788, de 25/09/2008, aos PPCs do
Campus Avançado Campina Verde, bem como as demais normas regulamentadoras descritas
anteriormente. A Coordenação de Estágio irá criar uma pasta de estágio individual contendo
todos os documentos do estagiário com a finalidade de poder acompanhar, avaliar e validar o
estágio realizado. Atente-se para os seguintes requisitos para desenvolvimento do estágio:
▪
▪

Estar devidamente matriculado;
Ter cursado o segundo período, de acordo com o projeto de cada curso.

ATENÇÃO: a matrícula do estudante é condição indispensável para a realização do estágio,
observando-se o calendário acadêmico e os prazos para conclusão de cada curso.

8.1.

DOCUMENTAÇÃO PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO/NÃO OBRIGATÓRIO

Para facilitar os procedimentos de criação da pasta do estagiário junto à Coordenação de Estágio,
as documentações relacionadas ao estágio (obrigatório/não obrigatório) foram divididas em três
etapas complementares entre si, conforme é apresentado na Figura 2.

ETAPA I - FASE INICIAL
•Período em que o aluno identifica onde será realizado o estágio e quem será o orientador.
Além disso, durante esta etapa, são providenciadas todas as documentações iniciais
necessárias para a celebração do Termo de Compromisso.
ETAPA II - FASE DE ACOMPANHAMENTO
•Período em que o aluno está autorizado e inicia efetivamente o estágio na concedente.
Durante este período é utilizada uma documentação específica para acompanhar e registrar as
atividades realizadas até o término do estágio.
ETAPA III - FASE FINAL
•Período em que o aluno deverá providenciar a elaboração e entrega do relatório de estágio,
bem como realizar a apresentação do mesmo. Durante esta fase, os encontros entre
orientador e orientando se tornam mais frequentes.

Figura 2: Etapas a serem desenvolvidos no estágio

Para cada etapa serão criados protocolos específicos e que irão detalhar a necessidade dos
documentos/formulários relacionados nas etapas abaixo.
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ATENÇÃO: os formulários e documentos necessários para a realização do estágio estão
disponibilizados no site da Coordenação de Estágio do IFTM – Campus Avançado Campina Verde:
https://sites.google.com/iftm.edu.br/campina-verde-estagio.

8.1.1.

Etapa I – Fase Inicial

Relação e descrição de documentos solicitados:
1. Carta de Apresentação do Aluno: carta da concedente informando o interesse em
contratar o estagiário e firmar o Termo de Compromisso ou carta do IFTM apresentando
o estagiário à concedente;
2. Requerimento de Estágio: o aluno deve solicitar à CEE a realização do estágio por meio
deste documento, que funciona como uma autorização do aluno, do professor orientador
e do coordenador de curso para a realização do estágio. Esta ficha contém os dados de
identificação do aluno e os dados do estágio. Estas informações serão analisadas pelo
coordenador de curso, podendo ele aprovar ou não o estágio;
3. Cópia do RG e CPF: uma cópia de cada documento (frente e verso);
4. Cópia do Comprovante de Residência: uma cópia do documento atualizado;
5. Declaração de Matrícula: retirar na CRCA;
6. Apólice de Seguro Contra Acidentes Pessoais: todos os alunos do IFTM são segurados,
portanto a via deste documento pode ser retirada na própria CEE;
7. Cadastro de Concedente: ficha de cadastro dos dados institucionais da empresa
concedente. Providenciar o preenchimento deste documento somente para as
concedentes que não estão cadastradas junto à CEE;
8. Plano de Estágio: o estágio será precedido da elaboração do Plano de Estágio (03 vias).
Este documento é elaborado pelo supervisor de estágio, professor orientador e
estagiário. Nele devem estar descritas as atividades compatíveis a serem realizadas
durante o estágio. As cópias, preenchidas e devidamente assinadas, serão entregues aos
interessados para arquivamento (CEE, concedente e estagiário);
9. Termo de Compromisso de Estágio: o estágio será precedido da celebração do Termo de
Compromisso (03 vias). Este documento é elaborado pela CEE com base nas informações
coletadas nos outros documentos e consta os dados do estágio, horários, valor da bolsa
e obrigações das partes. As cópias, preenchidas e devidamente assinadas, serão
entregues aos interessados para arquivamento (CEE, concedente e estagiário);

ATENÇÃO: o Termo de Compromisso é o único documento que comprova legalmente a relação
de estágio, portanto o estágio só poderá ser iniciado após a assinatura do Termo de Compromisso
e do Plano de Estágio.
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Não se usa o Termo de Compromisso no caso de aproveitamento de atividades profissionais ou
atividades de extensão, monitoria ou iniciação científica como estágio. Levando em conta as
particularidades e restrições previstas em cada aproveitamento, você deve providenciar o
Requerimento de Aproveitamento de Estágio. Para facilitar o entendimento, a Figura 3 ilustra os
procedimentos, as documentações e os fluxos necessários para execução da Etapa I – Fase Inicial.

Figura 3: Fluxograma da Etapa I do Estágio – Fase Inicial

Com os documentos obrigatórios exigidos e o Requerimento de Estágio preenchido com todas as
assinaturas pertinentes, o aluno comparecerá à Coordenação de Estágio, que providenciará o
Termo de Compromisso. O aluno encaminhará à empresa juntamente com o Plano de Estágio
desenvolvido.
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8.1.2.

Etapa II – Fase de Acompanhamento

Relação e descrição de documentos solicitados:
1. Controle de Frequência de Estagiário: ficha que comprova a realização do estágio e deve
ser preenchida uma via para cada mês estagiado. Atente-se para o correto
preenchimento dos dias efetivamente estagiados. Este é um trabalho que você deverá
fazer diariamente. Este formulário não deve ter rasuras e deve estar assinado pelo
supervisor de estágio, responsável pela concedente e pelo estagiário;
2. Avaliação do Estágio pelo Estagiário: esta ficha tem por objetivo obter informações a
respeito do processo de estágio realizado. Este é um momento muito especial, quando
você pode dar sugestões para a melhoria do nosso trabalho;
3. Avaliação do Supervisor de Estágio da Concedente: a nota do estágio realizado é lançada
neste formulário pelo seu supervisor. Diga ao supervisor que no final do estágio você
deverá trazer para a CEE esta ficha devidamente preenchida, assinada e carimbada.

Todas estas fichas permanecerão com você durante o período de seu estágio e deverão ser
entregues ao término deste.

ATENÇÃO: para facilitar a escrita do relatório de estágio, você pode registrar diariamente a tarefa
executada no seu estágio e o número de horas de trabalho diário em uma agenda (rascunho) e,
ao término do estágio, transcrever estas informações para o relatório de estágio. Não se esqueça
de registrar as atividades realizadas com fotos ou vídeos. Tudo isso poderá enriquecer o seu
trabalho com informações exclusivas!

A Figura 4 ilustra os procedimentos, as documentações e os fluxos necessários para execução da
Etapa II – Fase de Acompanhamento.
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Figura 4: Fluxograma da Etapa II do Estágio – Fase de Acompanhamento

ATENÇÃO: dependendo de situações específicas, haverá a necessidade da prorrogação/rescisão
do estágio. Deste modo, o estagiário deverá entrar em contato, com antecedência, com a CEE
para elaboração do Termo Aditivo/Termo de Rescisão. As 03 vias, preenchidas e devidamente
assinadas, serão entregues aos interessados para arquivamento (CEE, concedente e estagiário).

8.1.3.

Etapa III – Fase Final
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Relação e descrição de documentos solicitados:
1. Controle dos Encontros entre Professor Orientador e Estagiário: formulário para
controlar os encontros realizados entre orientador e estagiário;
2. Autorização de Entrega de Relatório de Estágio: o aluno, juntamente com o professor
orientador, deverá providenciar o preenchimento deste formulário autorizando a entrega
de relatório de estágio na CEE. Neste documento são listados os integrantes da banca
examinadora, bem como a data e o horário previstos para a apresentação oral;
3. Formulário de Avaliação do Relatório: ficha em que o professor orientador avalia o
relatório de estágio de acordo com critérios pré-estabelecidos. Esta ficha deve estar
anexada ao relatório de estágio;
4. Formulário de Avaliação da Apresentação Oral: ficha em que os membros da banca
examinadora avaliam a apresentação do relatório de estágio de acordo com critérios préestabelecidos;
5. Autorização para Disponibilização de Relatório de Estágio: documento que autoriza a
disponibilização eletrônica e impressa do relatório de estágio de forma gratuita pelo
IFTM;
6. Relatório de Estágio: você deverá fazer um relatório técnico, dentro das normas do IFTM,
sobre o estágio realizado, a ser entregue até, no máximo, 45 dias após a data de término
do estágio. O mesmo deverá ser constituído de: capa, folha de rosto, folha de
identificação, sumário, introdução, fundamentação teórica, metodologia e cronograma,
considerações finais, referências, anexos (caso necessário). Deverá ser entregue na CEE
uma via impressa e grampeada do relatório de estágio, bem como a versão digital do
mesmo. Modelos em Microsoft Word e LibreOffice Writer foram elaborados e
disponibilizados na página da CEE para orientar quanto à organização estrutural do
relatório.

ATENÇÃO: estágio sem a prévia formalização e entrega da documentação na Coordenação de
Estágio não terá validade.

Não se esqueça de conferir no final de cada documento a colocação de datas, número de horas
e a assinatura de todos os documentos a serem entregues. Sempre que houver qualquer dúvida
recorra à Coordenação de Estágio.
Com o objetivo de facilitar a compreensão, a Figura 5 ilustra os procedimentos, as
documentações e os fluxos necessários para execução da Etapa III – Fase Final.
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Figura 5: Fluxograma da Etapa III do Estágio – Fase Final

ATENÇÃO: os Cursos Técnicos do Campus Avançado Campina Verde preveem uma carga horária
de estágio obrigatório de 120 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.

ATENÇÃO: o prazo de entrega/recebimento de documentos é de 07 dias corridos a partir da data
de abertura do protocolo na CEE. Nenhum documento será entregue/recebido de forma avulsa,
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portanto deve-se respeitar a relação e o quantitativo dos documentos relacionados no respectivo
protocolo.

Fique atento às seguintes recomendações:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

8.2.

Todos os documentos devem ser entregues pessoalmente pelo estagiário;
O estágio somente será validado com a entrega de todos os documentos dentro dos
prazos estipulados;
Caso o seu estágio dure mais de seis meses, o Relatório Parcial de Atividades deverá ser
elaborado e entregue semestralmente na CEE;
O relatório final de estágio deverá ser elaborado conforme as recomendações contidas
nas Normas de Elaboração de Relatório de Estágio do IFTM;
Deverá ser entregue uma via impressa e grampeada do relatório, bem como a sua versão
digital diretamente à Coordenação de Estágio em até 45 dias após a finalização do estágio
e, no mínimo, 10 (dez) dias antes da apresentação oral;
O relatório final de estágio, que será entregue à CEE, não deve ser encadernado.

CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO NO ESTÁGIO

De acordo com a Resolução nº 22/2011, são condições para aprovação no estágio:
I.
II.
III.
IV.
V.

8.3.

cumprimento efetivo da carga horária mínima prevista no projeto pedagógico do curso;
cumprimento dos prazos estipulados junto aos professores orientadores e coordenação
de estágio;
apresentação das várias atividades e etapas, cumprindo agendamento anterior;
entrega da documentação exigida para a formalização do estágio;
obtenção de 60% na avaliação de estágio.

ORIENTAÇÕES PARA APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS

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 e aprovada pelo coordenador de 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.
Deve-se reforçar que esta modalidade é exclusiva para os alunos que exercem atividade
profissional relacionada com o curso. Os requerentes deverão entregar a Coordenação de Estágio
os seguintes documentos:
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1. Requerimento para Aproveitamento de Atividades Profissionais como Estágio:
formulário devidamente preenchido e assinado pelo requerente e acompanhado dos
devidos documentos comprobatórios que comprovem o tipo de vínculo empregatício;
2. Cópia do RG e CPF: uma cópia de cada documento (frente e verso);
3. Cópia do Comprovante de Residência: uma cópia do documento atualizado;
4. Declaração de Matrícula: retirar na CRCA;
5. Apólice de Seguro Contra Acidentes Pessoais: todos os alunos do IFTM são segurados,
portanto a via deste documento pode ser retirada na própria CEE;
6. Cadastro de Concedente: ficha de cadastro dos dados institucionais da empresa
concedente. Providenciar o preenchimento deste documento somente para as
concedentes que não estão cadastradas junto à CEE;
7. Relatório de Atividades Profissionais: documento detalhando as atividades
desenvolvidas no local de trabalho;
8. Parecer sobre Requerimento de Aproveitamento de Atividades Profissionais como
Estágio: documento que relata o parecer do coordenador de curso após a avaliação da
documentação entregue. Caso o parecer seja de deferimento, o aluno deverá elaborar o
relatório de estágio e seguir a sequência do processo de estágio “convencional”.

Na sequência, é apresentada a relação dos tipos de vínculos empregatícios aceitos juntamente
com seus respetivos documentos comprobatórios:
a) Empregado: cópia da carteira de trabalho (páginas de identificação do(a) estudante,
página onde configure o vínculo empregatício);
b) Servidor: cópia do Ato de Nomeação ou Portaria, declaração de vínculo funcional, cópia
do RG;
c) Autônomo: comprovante de seu registro na Prefeitura Municipal, comprovante de
recolhimento de imposto sobre serviços correspondente ao mês de entrada do
requerimento;
d) Empresário: cópia do contrato social da empresa, comprovante de inscrição do CNPJ e
situação cadastral com data atualizada no mês do requerimento.

8.4.

ORIENTAÇÕES PARA APROVEITAMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES

Esta modalidade é exclusiva para os alunos que exercem atividade de extensão, monitoria e
iniciação científica relacionada com o curso. Os requerentes deverão entregar a Coordenação de
Estágio os seguintes documentos:
1. Requerimento para Aproveitamento de Atividades de Extensão, Monitoria ou Iniciação
Científica como Estágio: formulário devidamente preenchido e assinado pelo requerente
e acompanhado dos devidos documentos comprobatórios que comprovem o tipo de
atividade desenvolvida (cópia do projeto de pesquisa ou extensão de acordo com a área
do curso ou declaração de monitoria de acordo com a área do curso);
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2.
3.
4.
5.

Cópia do RG e CPF: uma cópia de cada documento (frente e verso);
Cópia do Comprovante de Residência: uma cópia do documento atualizado.
Declaração de Matrícula: retirar na CRCA;
Apólice de Seguro Contra Acidentes Pessoais: todos os alunos do IFTM são segurados,
portanto a via deste documento pode ser retirada na própria CEE;
6. Cadastro de Concedente: ficha de cadastro dos dados institucionais da empresa
concedente. Providenciar o preenchimento deste documento somente para as
concedentes que não estão cadastradas junto à CEE.
7. Relatório de Atividades de Extensão, Monitoria ou Iniciação Científica: documento
detalhando as atividades desenvolvidas;
8. Parecer sobre Requerimento de Aproveitamento de Atividades Extensão, Monitoria ou
Iniciação Científica como Estágio: documento que relata o parecer do coordenador de
curso após a avaliação da documentação entregue. Caso o parecer seja de deferimento,
o aluno deverá elaborar o relatório de estágio e seguir a sequência do processo de estágio
“convencional”.

ATENÇÃO: não serão fornecidos formulários por meio impresso, assim como não serão aceitos
campos com preenchimento de forma manuscrita, devendo o preenchimento ser efetuado
exclusivamente por meio digital. Procure seu professor orientador para auxiliá-lo no
preenchimento, caso tenha alguma dificuldade.
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9.

INFORMAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Para elaboração do relatório de estágio, você deve atentar-se as seguintes informações:
▪
▪

▪
▪
▪

Seguir as Normas para Elaboração de Relatório de Estágio do IFTM, conforme Resolução
nº 10/2011, de 14/03/2011;
Seguir o padrão das normas do Manual para Normatização de Trabalhos de Conclusão de
Curso do IFTM (apenas seções relacionadas às referências, citações, formatação de
tabelas e figuras), conforme Resolução nº 06/2012, de 09/03/2012;
O relatório de estágio deverá ser impresso em papel branco, formato A4 (210 mm x 297
mm), texto na cor preta, podendo utilizar outras cores somente para ilustrações;
O prazo para entrega do relatório de estágio é no máximo 45 dias após o término do
estágio;
O relatório de estágio deverá ser entregue nos seguintes formatos: uma cópia impressa
e grampeada, e a versão digital para à Coordenação de Estágio juntamente com
Autorização de Entrega de Relatório de Estágio, o Formulário de Avaliação do Relatório e
a Autorização para Disponibilização de Relatório de Estágio.

ATENÇÃO: a não entrega do relatório de estágio dentro do prazo estipulado dará o direito de
emitir ao estudante um conceito de reprovado, invalidando, consequentemente, o estágio
realizado. Deste modo, será necessário refazer todos os procedimentos relacionados ao estágio.
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10.

INFORMAÇÕES SOBRE A APRESENTAÇÃO ORAL

É obrigatório você estar regularmente matriculado em seu curso para fazer a apresentação oral
de estágio. Portanto, aconselha-se que, enquanto não terminar todas as disciplinas, continue
matriculado no curso ao qual pertence para evitar impedimentos no fechamento de notas e
encaminhamento necessários junto à CRCA.
Após a conclusão do estágio na concedente e entrega dos documentos na CEE, o aluno fará uma
apresentação oral para uma banca composta de 03 servidores do Campus Avançado Campina
Verde, sendo:
a) Professor orientador;
b) 01 profissional (servidor ou professor) qualificado na área do estágio;
c) 01 professor.

Para a apresentação oral do relatório de estágio, você deve atentar-se as seguintes informações:
▪
▪
▪

▪

As datas de apresentação deverão ocorrer de acordo com o calendário acadêmico e/ou
conforme a disponibilidade do orientador e integrantes da banca examinadora;
A apresentação oral de estágio será avaliada por banca indicada pelo professor orientador
e pela Coordenação de Estágio;
Após a apresentação do estágio, a CEE irá compilar a nota e encaminhar ao coordenador
de curso para lançamento no sistema, bem como enviar a CRCA para arquivamento na
referida pasta do aluno;
Após a apresentação do relatório de estágio, caso você já tenha integralizado todas as
disciplinas do curso, você poderá solicitar a emissão do diploma junto à CRCA.
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