
 

 

 

 
 
 

COORDENADORIA DE ESTÁGIOS 
 
 
 

Observações Importantes para os Alunos  
Matriculados no Estágio Curricular Obrigatório no  

1º Semestre de 2017 
 

 

I-  Providenciar seu Termo de Compromisso ao Estágio ou Autorização para fazer seu trabalho 

na Empresa que você trabalha. 

Obs: O Termo de Compromisso deve estar vinculado a um Convênio;(informar se já existe um) 

II-  Frequente as Orientações; 

III- Elaborar seu Relatório, passo a passo, e mostrar ao seu orientador; 

IV- Seja pontual na entrega de  sua documentação.  

V- Problemas burocráticos (documentação) devem ser resolvidos com a Coordenadoria de 

Estágios e não com o orientador de Estágio, nem com o Coordenador do Curso 

 VI- Monte seu Relatório SEMPRE em duas vias e mantenha uma cópia consigo; 

VII- Documentos a serem entregues na Coordenadoria de Estágios: 

� Termo de Compromisso (vinculado ao Convênio) ou Autorização, conforme o 

caso; 

� Ficha de Avaliação – através do orientador; 

� Atestado de Frequência ao Estágio ou Atestado de Trabalho (conforme o caso). 

Veja o quadro abaixo 

 



 

 

 

 

� Original do Relatório, encadernado, com assinatura do Orientador. 

VII.1-Atenção a estes procedimentos: 
   a)  Ao entregar seu Termo de Compromisso ou sua autorização, você 
receberá um protocolo de quitação do documento que deve ser entregue 
a seu orientador, respeitando os prazos a baixo. Se o orientador não 
tiver o documento até o registro da Nota o mesmo lançara zero. 
    b) para os concluintes, ao entregarem seu relatório vistado, receberá, 
também um protocolo para entregar ao orientador para fazer os 
registros finais ( Nota e Falta ).  

 

VIII- Para elaboração dos Atestados siga as orientações do documento “CALENDÁRIO” 

no site e que está afixado em sua sala de aula; 

IX- Prazos para entrega dos documentos na Coordenadoria de Estágios: 

 

Até 20/03/17                  Convênio/Termo de Compromisso ou Autorização. 

 

 

De  05 á 14/06/17             Atestado de Frequência ao Estágio ou Atestado de Trabalho.               

                                         

 

 

     Até  20/06/17             Original do Relatório de Estágio ( para os concluintes ). 

 

         

Até 72 horas                 Requerimento para verificação de notas e faltas! 
após a publicação     
 

 

Fique Atento! O beneficiado é você!                                  

Coordenadoria de Estágios 

Fevereiro de 2017 


