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RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº 32/2018, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018 

 
 
 

Dispõe sobre a orientação normativa para Celebração 
de Convênio de Estágio com Produtores Rurais do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Triângulo Mineiro. 
 
 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 
30/12/2008, o Estatuto aprovado pela Resolução nº 01/2009, do dia 17/08/2009, publicada 
no DOU de 21/08/2009 e Decreto Presidencial de 14/12/2015, publicado no DOU de 
15/12/2015, Seção 2, página 1 RESOLVE: 
 
   
Art. 1º - Aprovar “ad referendum” a orientação normativa para Celebração de Convênio de 
Estágio com Produtores Rurais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro, conforme anexo. 
 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
 
 
Uberaba, 06 de setembro de 2018. 
 
 
 
 

 
Roberto Gil Rodrigues Almeida 
Presidente do CONSUP 
 
  



Anexo Resolução Ad Referendum n. 32 de 06 de setembro de 2018 

 

Orientação Normativa – Celebração de Convênio de Estágio com Produtores Rurais 
 
 

Art. 1º O Instituto Federal do Triângulo poderá assinar convênios de estágios com pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em funcionamento há 02 (dois) anos ou mais, com 
ou sem fins lucrativos, inclusive órgãos da Administração Pública direta, autárquica ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente regularizados 
perante as entidades de fiscalização profissional e produtores rurais, nos termos da 
legislação pertinente. 

§ 1º O estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de 
proporcionar experiência prática na linha de formação do estagiário, devendo o aluno 
estar em condições de realizar o estágio, de acordo com as normas e preceitos 
estabelecidos na legislação vigente. 

§ 2º Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem e ser 
planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, 
programas e calendários escolares. 

Art. 2º A celebração de convênios de estágios com produtores rurais poderá ser efetivada 
desde que a propriedade possua infraestrutura mínima necessária para desenvolver as 
atividades exigidas pelos Colegiados de Curso. 

§ 1º Caberá aos Colegiados de Curso a emissão de parecer sobre a viabilidade da 
infraestrutura das propriedades rurais para o desenvolvimento de estágios. 

§ 2º O acompanhamento do estágio será feito por um supervisor, na propriedade rural, 
pelo professor orientador, por meio do plano de atividades de estágio, reuniões, relatórios 
parciais e relatórios finais elaborados pelo estagiário. 

Art. 3º Para a celebração de convênios de estágios com produtores rurais, a convenente 
deverá fornecer, no mínimo, a seguinte documentação: 

a) Carteira de Identidade e CPF; 
b) Comprovante de endereço profissional; 
c) Cadastro de Produtor Rural; 
d) Currículo simplificado com descrição das atividades e área de atuação; 
e) Documentação referente à regularidade fiscal (Certidão e Regularidade perante a 

Fazenda Federal); 
f) Declaração de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da 

Constituição Federal (Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: XXXIII - proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores 
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos). 

 
Art. 4º Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 
disposições em contrário. 


