
 

Caro (a) Aluno (a), 

Este material apresenta os passos para realização do estágio 

obrigatório. Você deve fazer a leitura atenta e acompanhar 

passo a passo os itens descritos abaixo, pois assim poderá 

realizar o processo de forma tranquila. Qualquer dúvida 

durante a leitura, você poderá solicitar orientação no NAP, 

Núcleo de Apoio Pedagógico, (de forma presencial ou pelo e-

mail leidiane.souza@roo.ifmt.edu.br). 

Bom trabalho! 

Leidiane Souza 
Técnica em Assuntos Educacionais 
NAP – Núcleo de Apoio Pedagógico 
Coordenação de Estágio 
 

 

 

PASSOS PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

1º PASSO: 

Fazer a pasta na coordenação de Estágio: 
1 - Ficha Dados para Estágio; 
2 - Cópia de RG, CPF e Comprovante de Endereço; 
3 - Cópia de RG e CPF de responsável legal. 
 

 

2º PASSO: 

Verificar se a empresa ou instituição onde irá estagiar possui 
Convênio com o IFMT, caso não possua convênio informar  
departamento de estágio para que este providencie documentação; 
 

 

 

3º PASSO: 

 
 
Preencher Carta de Encaminhamento para a empresa ou 
instituição, assinada pela Coordenação de Estágio e apresentar a 
empresa. (Uma via ficará na empresa e a outra no departamento 
de estágio) 
 
4º PASSO: 

Preencher o Requerimento de Orientador e entregar na 
Coordenação de Estágio; 
 
 
 
5º PASSO: 

Assinar o Termo de Compromisso de Estágio – TCE (3 vias – Uma 
do aluno, uma da empresa e uma da coordenação de estágio). Esse 
documento é uma espécie de contrato onde determina a 
responsabilidades das partes envolvidas; horários do estagiário e 
duração do estágio, etc. 
 
 
 
6º PASSO: 

Preencher o Plano de Estágio junto com a empresa, apresentar 
para o orientador dar o parecer e entregar na Coordenação de 
Estágio; 
 
 
 
FINALIZAÇÃO 

1 - Preencher Ficha de auto avaliação (ALUNO); 
2 - Solicitar a empresa Declaração das atividades realizadas, em 
papel timbrado e assinado pelo supervisor de estágio na empresa; 
3 - Entregar na Coordenação de Estágio a Ficha de Avaliação do 
Estágio – Supervisor (Estará em envelope lacrado); 
4 - Apresentar Relatório Final, conforme modelo da Coordenação 
de Estágio, com nota do professor Orientador;  
 

 

 

 

 

 

Tendo preenchido todos os documentos constantes nesse processo e 
concluído o Estágio Obrigatório, o(a) aluno(a) no departamento de 
Estágio; aguardar o deferimento do processo, encaminhamento de 
nota à secretaria e lançamento no Histórico. 

Todos os modelos de formulários serão encaminhados nos e-mails 
das turmas. 

 

 

PESO DA NOTA DE ESTÁGIO 

 

Relatório Final – 0,0 a 10,00 pontos – 60% 

 

Auto avaliação – 0,00 a 10,00 pontos – 10% 

 

Avaliação do Supervisor – 0,0 a 10,00 pontos 
– 30% 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO 

Solicitação de equivalência de Estágio: (Verificar no departamento de 

Estágio quais atividades poderão ser validadas como Equivalência). 

Documentos necessários: 

Empregado ou Aprendiz 

-Requerimento de equivalência devidamente preenchido; 
-Cópias de documentos pessoais; 
-Cópias da Carteira de trabalho ou contrato de trabalho de Aprendiz; 
-Descrição detalhada das atividades exercidas e informando carga 
horária cumprida no período, em papel timbrado da empresa, e/ou 
carimbo com o CNPJ, assinada pelo superior imediato; 
-Ficha de avaliação do superior imediato (modelo do estágio); 
-Relatório emitido pelo aluno detalhando a relação das atividades 
desempenhadas com a grade curricular e ementário do curso (pode 
utilizar modelo do Relatório Final do Estágio). 
-Ficha de Identificação da Organização, preenchida, conforme modelo 
padrão; 
-Ficha de autoavaliação (modelo do estágio) 
 

Bolsista de Projeto: 

-Requerimento de equivalência devidamente preenchido; 
-Cópias de documentos pessoais; 
-Cópia do certificado ou declaração de conclusão da atividade; 
-Relatório emitido pelo coordenador do projeto com as atividades e 
carga horária; 
-Ficha de avaliação do supervisor emitida pelo coordenador do projeto 
(modelo do estágio);  
-Relatório emitido pelo aluno detalhando a relação das atividades 
desempenhadas com a grade curricular e ementário do curso. (pode 
utilizar modelo do Relatório Final do Estágio) 
-Ficha de autoavaliação (modelo do estágio) 
 
Obs.: O (a) aluno(a) poderá passar por uma entrevista com o(a) 
coordenador(a) curso caso necessário para validação da solicitação de 
Equivalência. 
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