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Etapa e  
Responsabilidade 

Descrição Detalhada 

1º Passo 
CIEEM 

1. Receber a oferta de estágio e divulga no mural de aviso da Coordenação de Estágio e, junto às 
Coordenações de Cursos (que normalmente repassam, via grupos das turmas no whatsapp, ou e-mail 
individual do estudante). O que não impede, do próprio estudante, buscar diretamente nas empresa a 
vaga pretendida, e se a mesma ainda não tiver convênio, é só informar na CIEEM, para ser providenciado. 

2º Passo 

2. Não havendo Estudantes interessados, consultar a empresa para prorrogar a oferta ou cancelar. 

3. Em havendo interessados, procede com o devido encaminhamento do(s) estudante(s) para seleção. 

4. Fornece todas as informações, e formulários necessários, para formalização do estágio. 

4º Passo 
 
 

CIEEM 
Coordenador do Curso 

Estudante 

5. Verificar se a empresa/instituição está com o Convênio Ativo. Caso contrário, providencia a 
regularização. 

6. Oficializado o Convênio, é a vez da Carta de Apresentação de Estágio: 

1º O Estudante coleta a Assinatura do Coordenador de curso, que indica o(a) Orientador do Estágio. 

2º O Estudante devolve para ser assinado na CIEEM, que encaminha para o Diretor, também assinar. 

3º Nesse espaço de tempo, o(a) Estudante já mantem contato com o professor(a) Orientador(a), 
informando o início do estágio. 

4º Após a assinatura do Diretor, o GD, devolve para a CIEEM entregar ao Estudante. 

5º Com a Carta de Apresentação devidamente assinada, e o Termo de Compromisso de Estágio, o 
estudante assina, e se dirige ao local do estágio, para coletar a assinatura do responsável legal pela 
empresa. 

6º Em seguida, o estudante devolve as 03 vias do Termo de Compromisso de Estágio, na CIEEM, para 
coletar a última assinatura nesse documento (do Diretor Geral). 

7º Após receber o Termo de Compromisso (2 vias), junto com os Planos de curso, o estudante, entrega 
a via da empresa, e pode iniciar o estágio, obtendo para isso (na CIEEM), o kit com os formulários que 
fazem parte do Relatório Final de Curso. 

5º Passo 
 

Coordenador do 
Curso 

Estudante 
  

7. Com os Formulários de Estágio em mãos, o estudante deve providenciar inicialmente, o preenchimento 
junto ao Supervisor do estágio na empresa, e em seguida, com o professor Orientador: 

1. Plano de estágio da Empresa; 
2. Plano de estágio do Orientador. 

8. O Supervisor, preenche os dados do plano de estágio, carimba e assina, para que o estudante 
apresente ao Orientador. 

9. O Orientador, com as informações do Supervisor, conclui a descrição das atividades básicas 
desenvolvidas no estágio, carimba, assina e devolve ao estudante. 

CIEEM 
Estudante 

10. Após a aprovação do plano de estágio o professor orientador deve acompanhar o Estudante durante 
o período de estágio, guiando o mesmo nos preenchimentos dos formulários e confecção do Relatório 
final de Curso. 

Os formulários, são: 

▪ Plano de Estágio da Empresa; 

▪ Plano de Estágio do Orientador; 

▪ Folhas de Frequência (Controle de Horário de entrada e saída) 

▪ Ficha de Avaliação do Estágio pelo Estudante/Professor(03 ENTREVISTAS);  

▪ Formulário Autoavaliação do Estagiário; 

▪ Avalição de Desempenho do estagiário pela Empresa 

▪ Ciente ao Relatório Final de Estágio(Estudante/Supervisor/Orientador) 

▪ Recibo de entrega de Relatório(Orientador/CIEEM) 

OBS.: Após o cumprimento da Carga Horária MÍNIMA de Estágio, o Estudante tem o prazo de 30 dias para entregar a Versão 
Final do Relatório. 
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