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APRESENTAÇÃO   

  
  

Caro   estudante,   
    
  

Neste  manual,  encontram-se  diretrizes      
excepcionais  a  respeito  da  realização  do        
estágio  supervisionado,  pensadas     
excepcionalmente  em  virtude  das  medidas  de        
isolamento  social  impostas  pela  COVID-19.       
Estas  normas  e  orientações  serão  de        
fundamental  importância  para  o      
desenvolvimento  do  estágio,  pois  contribuirão  para  a  organização,  planejamento           
e   operacionalização   das   a�vidades.   

As  modalidades  de  realização  do  estágio  supervisionado  previstas  neste           
documento,  são  restritas  aos  estudantes  matriculados  nos  segundos  e  terceiros            
anos  dos  Cursos  Técnicos  Integrados  ao  Nível  Médio  e  aos  estudantes  vinculados              
aos   cursos   superiores   ofertados   pelo   IFMT    Campus    Rondonópolis.   

O  estágio  curricular  supervisionado  tem  um  papel         
imprescindível  para  sua  formação,  pois,  além  da         
integração  entre  teoria  e  prá�ca,  possibilita  a         
ampliação  de  conhecimentos  e  habilidades       
imprescindíveis  à  profissionalização  e  se  cons�tui        
em  um  processo  de  transição  da  condição  de          
estudante   para   a   condição   de   profissional.   

Leia  atentamente  o  documento  para  iden�ficar  qual  modalidade  será  mais            
adequada  para  realização  do  seu  estágio.  Lembre-se  que  a  realização  do  estágio              
presencial  em  ambientes  externos  ao   Campus  Rondonópolis  permanecem          
proibidos.  Se  restar  alguma  dúvida,  faça  contato  com  o  coordenador  de  estágio              
ou   com   o   coordenador   do   seu   curso.   

   
Atenciosamente,   

  
  

Comissão   de   Normatização   do   Estágio   
IFMT     Campus    Rondonópolis       
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1   MODALIDADES   PARA   O   DESENVOLVIMENTO   DO   ESTÁGIO   

SUPERVISIONADO     
  
  

A  Comissão  para  elaboração  da  minuta  da  norma�zação,  em  caráter            
excepcional,  quanto  à  realização  de  Estágio  Obrigatório  e  Não  Obrigatório,            
A�vidades  Prá�cas  e  A�vidades  de  Extensão  do  IFMT   Campus  Rondonópolis            
composta  pela  Portaria  70/2020  -  ROO-GAB/ROO-DIR/CRONDON/RTR/IFMT,  de  6          
de  outubro  de  2020,  com  base  na  INSTRUÇÃO  NORMATIVA  Nº  007,  DE  22  DE                
JULHO   DE   2020   dispõe:   

  
I. Con�nua  suspenso  até  nova  deliberação  o   estágio         

presencial  em  ambientes  externos   ao  IFMT        
Campus    Rondonópolis.   

  
II. Estágio  presencial  em  ambientes  internos  do  IFMT  está          

autorizado  para  concluintes,  devido  ao  pouco  número  de  vagas           
e  a  maior  necessidade,  devendo  seguir  o  disposto  no  capítulo            
referente   a   seguir.   

   
III. Estágio  EAD  (não  presencial)  está  autorizado  para  segundos  e           

terceiros  anos,  devendo  seguir  o  disposto  no  capítulo  referente           
a   seguir.   

   
IV. Equivalência  de  outras  a�vidades  como  estágio  está         

autorizada  para  segundos  e  terceiros  anos,  devendo  seguir  o           
disposto   no   capítulo   referente   a   seguir.   
   

  
  
  
  
  
  
  
  

3   



  
 Além   disso,   é   importante   destacar   que:     

  
  
  
I. A  possibilidade  de  realização  do  estágio        

supervisionado  de  forma   presencial  em  ambientes        
internos  do  IFMT   é  restrita  a  estudantes  matriculados  nos  3º  anos  dos              
cursos  Técnicos  Integrados  ao  Nível  Médio.  Essa  restrição  jus�fica-se           
devido  ao  pequeno  número  de  vagas  e  a  urgência  da  conclusão  do  estágio               
para   a   conclusão   do   curso.   

  
II. A  realização  de   Estágio  na  modalidade  EAD  (em  ambientes  internos  e             

externos  ao  IFMT)  será  autorizado  a  estudantes  que  estejam  cursando  o   2º              
ou    3º   ano    dos   cursos   Técnicos   Integrados   ao   Nível   Médio.   

  
III. A  realização  de   Estágio  na  modalidade  de  equivalências  de  a�vidades  e             

de  carga  horária,  será  autorizado  a  estudantes  que  estejam  cursando  o   2º              
ou    3º   ano    dos   cursos   Técnicos   Integrados   ao   Nível   Médio.   
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1.1   Modalidade   I:   Estágio   EAD   ( não   presencial )   em   ambientes   externos   ao   

IFMT    Campus    Rondonópolis   
  

Nessa  modalidade,  as  a�vidades  de  estágio  obrigatório  e  não  obrigatório,            
a�vidades  prá�cas  e  de  laboratórios  e  a�vidades  de          
extensão,  executadas  fora  do  IFMT,  poderão  ser  realizadas  de           
forma   não  presencial ,  com  prévia  autorização  do  Chefe  do           
Departamento  de  ensino,  e  validadas  pelo  professor         
orientador  e  pelo  coordenador  de  estágio.  Toda  tramitação          
de  documentos  rela�vos  ao  estágio  nessa  modalidade         
deverão  ocorrer  de  forma  virtual,  isto  é,  a  comunicação  e            
encaminhamento  de  documentação,  seja  para  orientadores        
ou  ins�tuições  externas,  deverão  ser  encaminhadas  por  e-mail  ins�tucional  e            
instrução   de   processo   eletrônico   via   SUAP.   

  
1. Para  início  do  processo  o  discente  deverá  preencher  o  formulário            

disponível   em:   
h�ps://docs.google.com/forms/d/1vsrPMTYc6SYiL5qV-7ukyrvcFJhIcJfi96-_ 
yXEso3k/prefill  onde  deverá  indicar  também  professor  orientador  e          
supervisor  da  empresa/ins�tuição  responsável  pela  vaga  de  estágio.  Após           
preencher  o  formulário  o  aluno  deverá  enviar  e-mail  para           
extensao@roo.ifmt.edu.br  e   estagio@roo.ifmt.edu.br  para  que  os  setores         
confirmem   o   recebimento.   

  
2. O  Departamento  de  Estágio  irá  encaminhar  por  e-mail  a  solicitação  para  o              

Departamento  de  Ensino  e  Coordenação  de  Curso  autorizarem  a  execução,            
e  após  isso  será  elaborado  via  SUAP  o  Termo  de  Compromisso  de  Estágio,               
que  deverá  ser  assinado  por  todas  as  partes,  inclusive  os  responsáveis  pela              
vaga   de   estágio   em   ambientes   externos   ao    Campus .   

  
3. Os  estágios  não  presenciais  em  ambientes  externos  ao  IFMT   Campus            

Rondonópolis  deverão  acatar  o  disposto  na  IN  07/2020,  sendo  que  o  Plano              
de  Trabalho  de  que  se  trata  o  ar�go  6º  deverá  ser  encaminhado  pelo               
supervisor   e  subme�do  a:   extensao@roo.ifmt.edu.br  e        
estagio@roo.ifmt.edu.br ,  para  que  o  Departamento  de  Estágio  possa          
providenciar   o   documento   via   SUAP   para   assinatura   digital.     
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1.2   Modalidade   II:   Estágio   EAD   ( não   presencial )   em   ambientes   internos   do   

IFMT    Campus    Rondonópolis     
  

Estágios  não  presenciais  em  ambientes  internos  do  IFMT   Campus           
Rondonópolis  deverão  acatar  o  disposto  na  IN  07/2020,  sendo  que  o  Plano  de               
Trabalho  de  que  se  trata  o  ar�go  6º  deverá  ser  elaborado  pelo   supervisor  e                
subme�do  a: extensao@roo.ifmt.edu.br  e   estagio@roo.ifmt.edu.br ,  após  o         
preenchimento,  por  parte  do  discente,  do  formulário  disposto  no  link            
h�ps://docs.google.com/forms/d/1vsrPMTYc6SYiL5qV-7ukyrvcFJhIcJfi96-_yXEso3 
k/prefill .     
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1.3   Modalidade   III:   Estágio   Presencial   exclusivo   nos   ambientes   internos   do   
IFMT    Campus    Rondonópolis   

  
Estágios   presenciais  para  estão  autorizados  excepcionalmente  em         

ambientes  internos  do  IFMT   Campus   Rondonópolis  e  se  restringindo  apenas  a             
alunos  concluintes  (em  úl�mo  ano  le�vo),  e  deverão  acatar  o  disposto  na  IN               
07/2020,  sendo  que  o  Plano  de  Trabalho  de  que  se  trata  o  ar�go  6º  deverá  ser                  
elaborado  pelo  supervisor  e  subme�do  a:   extensao@roo.ifmt.edu.br  e          
estagio@roo.ifmt.edu.br ,  após  o  preenchimento,  por  parte  do  discente,  do           
formulário   disposto   no   link:   
h�ps://docs.google.com/forms/d/1vsrPMTYc6SYiL5qV-7ukyrvcFJhIcJfi96-_yXEso3 
k/prefill .   
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1.4   Modalidade   IV:   Apresentação   de   carga   horária   para   equivalência   de   

estágio   supervisionado   em   caso   de   atividades   já   executadas   
  

Quanto  a  realização  de  equivalência  de  estágio  obrigatório  e  não            
obrigatório:   

   
1. Fica  autorizada  a   equivalência  de  carga  horária  de  todos  os            

itens  previstos  no  Ar�go  4º  da  IN  07/2020,  que  tenham  sido             
executados  durante  toda  a  vida  escolar  do  aluno ,  desde  seu            
primeiro   ano,   sendo:   

I.   projetos   de   extensão;   
II.   projetos   de   ensino;   
III.  estágio  supervisionado  obrigatório,  nos  termos  do  ar�go  9  da  Lei             
11.788/2008;   
IV.   monitorias;   
V.   a�vidades   de   iniciação   cien�fica;   
VI.   estágio   não   obrigatório;   
VII.   aulas   demonstra�vas;   
VIII.   intervenção   pedagógica;   
IX.  a�vidades  de  programas  ins�tucionais  de  formação  de          
professores   (PID,   PIBID   e   RP);   
X.  eventos  cien�ficos  –  Congressos,  Seminários,  Jornadas,  entre          
outros.   

Devendo  todas  as  a�vidades  estarem  devidamente  acompanhadas  e          
comprovadas.   

  
2. O  responsável  pelo  envio  dos  comprovantes  deverá  ser  o  próprio  aluno             

através   do   link:   
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmGND6SmiawuS6FPiGvU 
1vAXWrJv0ZCmTZMgsPRZS6sirl4g/viewform     
   

3. Os  documentos  deverão  estar  completos,       
em  modelo  frente  e  verso  e  legíveis  para          
serem   considerados.   
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4. Conforme  dispõe  o  ar�go  5º  da  IN  07/2020,  o  aluno  deverá  indicar  um               

professor  orientador  que  será  responsável  por  validar  a  equivalência  e            
encaminhar  parecer  via  o�cio  assinado  por  SUAP  para          
extensao@roo.ifmt.edu.br  e   estagio@roo.ifmt.edu.br  para  validação  por        
parte   do   setor.   
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1.5   Modalidade   V:   Apresentação   de   carga   horária   para   equivalência   de   

estágio   supervisionado   em   caso   de   atividades   a   serem   executadas   
  

Quanto  a  realização  de  equivalência  de  estágio  obrigatório  e  não            
obrigatório   de    a�vidades   a   serem   executadas :   

   
1. Fica  autorizada   equivalência  de  carga  horária  das  a�vidades          

previstas   no   Ar�go   4º   da   IN   07/2020   sendo:   
I.   projetos   de   extensão;   
II.   projetos   de   ensino;   
III.  estágio  supervisionado  obrigatório,  nos  termos  do  ar�go  9  da  Lei             
11.788/2008;   
IV.   monitorias;   
V.   a�vidades   de   iniciação   cien�fica;   
VI.   estágio   não   obrigatório;   
VII.   aulas   demonstra�vas;   
VIII.   intervenção   pedagógica;   
IX.  a�vidades  de  programas  ins�tucionais  de  formação  de          
professores   (PID,   PIBID   e   RP);   
  X.   eventos   cien�ficos   –   Congressos,   Seminários,   Jornadas,   entre   
outros,   que   o   aluno   pretenda   executar   para   equivaler   a   carga   
horária   de   estágio;   

  
  

2. É  necessário  indicar  um  professor       
orientador  que  será  o  responsável       
por  montar  o  Plano  de  Trabalho  nos         
moldes  em  que  se  trata  o  ar�go  6º,          
através  do  formulário  disponível      
em:     

h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2eGXuV43hmhyW1XRed2 
FfSjK07JeE1okqTumMOHD43fJq-g/viewform       
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