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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

TRIÂNGULO MINEIRO - IFTM 

 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA PARA ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO SUPERVISIONADO INTERNO (NO ÂMBITO DOS CAMPI 

DO IFTM E REITORIA) 

CAPÍTULO I 

DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

Art. 1º. O presente regulamento visa normatizar o estágio obrigatório curricular 

supervisionado, dos cursos técnicos de nível médio e de graduação, que possam ser 

realizados nos Campi e Reitoria do IFTM (estágio interno) e definir os procedimentos 

para sua realização, tendo por fundamento a Lei nº 9.394 de 20/12/1996, Lei nº 11.788 

de 25/09/2008, a Orientação Normativa nº 2, da Secretaria de Gestão de Pessoas do 

Trabalho no Serviço Público – Interina do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, de 24/06/2016, e outros dispositivos legais pertinentes. 

Parágrafo único: As vagas para realização do estágio curricular obrigatório 

supervisionado interno (no âmbito do IFTM) serão disponíveis, prioritariamente para os 

estudantes nos cursos do IFTM. As possíveis vagas remanescentes podem ser 

completadas por estudantes que estejam devidamente matriculados em outras 

instituições. 

CAPÍTULO II 

DA MODALIDADE 

Art. 2º. O estágio obrigatório curricular supervisionado, como ato educativo, de que 

trata esta orientação normativa, deve estar em conformidade com as diretrizes 

curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e com o projeto pedagógico do curso. 

 

Parágrafo único: Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, 

cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

CAPÍTULO III 

DA REALIZAÇÃO 

Art. 3º. O estágio poderá ser realizado no âmbito do IFTM, desde que as atividades 

desenvolvidas assegurem o alcance dos objetivos das leis e demais dispositivos legais 

presentes no Art. 1, desta Orientação Normativa, devidamente aprovado pelo 

Coordenador de Curso ou cargo equivalente, observando o percentual da carga horária 



  

  

2 

 

mínima para estágio estabelecido no projeto pedagógico de cada curso. 

Art. 4°. O estágio obrigatório curricular supervisionado, a ser realizado no âmbito do 

IFTM (estágio interno - Campi e Reitoria), dever-se-á obedecer à Orientação Normativa 

nº 2, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Trabalho no Serviço Público – Interina do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 24/06/2016, para aceitação 

de estagiários na Administração Pública Federal.  

Parágrafo único: Levando-se em consideração os princípios da Administração Pública 

 - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência - todos os processos  

serão realizados mediante edital de seleção. 

Art. 5º. O estágio obrigatório supervisionado será realizado enquanto o discente 

mantiver-se matriculado e frequente. 

Art. 6º. Somente poderão realizar estágio supervisionado os discentes que possuírem, 

no mínimo, 16 (dezesseis) anos completos, na data de início de estágio. 

Parágrafo único - O discente menor de idade, em qualquer situação, precisará de 

autorização, por escrito, do(s) pai(s) ou responsável legal para realizar o estágio. 

CAPÍTULO IV 

DA FORMALIZAÇÃO 

 

Art. 7º. A formalização do estágio ocorre mediante assinatura de Termo de 

Compromisso, aprovado pela Procuradoria Federal do IFTM. 

Art. 8º.  A validade do Termo de Compromisso será de no máximo 6 (seis) meses, 

podendo ser prorrogado desde que não ultrapasse dois anos, exceto quando se tratar de 

estagiário portador de deficiência.  

 

CAPÍTULO V 

DO INÍCIO E DURAÇÃO 

Art. 9º. O início do estágio obrigatório para cômputo de carga horária e a carga horária 

mínima do estágio para os cursos do IFTM serão de acordo com o disposto no projeto 

pedagógico de cada curso. 

Art. 10. A jornada de estágio será definida de modo a não ultrapassar: 
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I. 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de discentes de 

educação especial na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;  

II. 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de discentes dos 

cursos técnicos de nível médio e do ensino superior.  

 

§ 1º - No período de férias escolares e para os discentes que integralizaram a carga 

horária do curso a jornada poderá ser de até 40 (quarenta) horas semanais (conforme § 

1º, Art. 10 da Lei 11.788).  

 

§ 2º - O horário do estágio deverá compatibilizar-se com o horário escolar.  

Art. 11. As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica, 

desenvolvidas pelo discente, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de 

previsão no projeto pedagógico do curso. 

Parágrafo único. As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica 

serão coordenadas e supervisionadas pelo Coordenador do projeto, cabendo-lhe dar os 

pareceres em todos os trâmites do estágio. 

Art. 12. A duração do estágio não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar 

de Estagiário com deficiência. 

CAPITULO VI 

DA BOLSA E DO SEGURO DE ESTÁGIO 

Art. 13. O estágio obrigatório curricular supervisionado somente será realizado sem 

ônus para o IFTM, no que concerne a bolsas ou outra forma de contraprestação ao 

estudante absorvido em seu Programa de Estágio.  

Art. 14. O IFTM contratará, em favor dos seus estudantes estagiários, seguro contra 

acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado.  

Parágrafo único: Os estudantes de outras instituições somente poderão realizar o 

estágio no âmbito do  IFTM, apresentando o número da apólice do seguro, realizado 

pela instituição de ensino de origem.  

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15. A realização do estágio por parte do discente não acarretará vínculo 

empregatício de qualquer natureza para com o IFTM. 

Art. 16. Será permitida renovação do estágio, desde que se obedeça ao prazo máximo; 
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estabelecido no Art. 8º. 

Art. 17. O estagiário de outra Instituição de Ensino que necessitar cumprir o estágio, 

junto ao IFTM, deverá apresentar ofício elaborado pela Instituição de Ensino de origem, 

solicitando o acompanhamento do estágio, informando o período pretendido e a área de 

conhecimento. 

Parágrafo único. O discente que se enquadrar no caput deste artigo deverá cumprir 

todas as normas exaradas neste regulamento. 

Art. 18. O setor de estágios ou órgão equivalente não terá obrigatoriedade de obter a 

vaga de estágio para o discente, porém efetivará entendimentos junto aos setores do 

IFTM no sentido de facilitar o encaminhamento de discentes. 

Art. 19. Respeitadas as condições gerais estabelecidas pelo IFTM e devidamente 

autorizado, o discente poderá obter a própria vaga de estágio, desde que atendido os 

requisitos propostos neste regulamento. 

Art. 20. Esta orientação normativa será alterada sempre que necessidades didático - 

pedagógicas e/ou administrativas o exigirem, desde que aprovadas pelos órgãos 

superiores competentes.  

 

Art. 21. Os casos omissos nesta orientação normativa serão resolvidos pela Pró- 

Reitoria de Extensão.  

 

Art. 22. A presente orientação normativa entrará em vigência na data de sua aprovação 

pelo Conselho Superior do IFTM ou ad referendum pelo Reitor. 
 
 
 
 
 
 
 
 


