
FLUXO PARA FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO

Etapa Procedimento Responsável

1 Encaminhamento

1.1 Procurar a CGEx para orientação Aluno

1.1 Apresenta a documentação necessária para o aluno:

a) Declaração de matrícula para estágio - CRA (1 via)

b) Plano de estágio (3 vias)*

c) Termo de compromisso (3 vias)*

➔ Caso seja via Agente de Integração, o Termo de Compromisso poderá
ser providenciado pela mesma.

d) Termo de convênio (2 vias) 

e) Cópia de apólice de seguro*

*DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

CGEX

1.3 Assinar o controle de encaminhamentos Aluno

2 Tramitando a documentação

2.1 Verificar se a documentação está devidamente preenchida e assinada.

➔ Dar baixa no controle de encaminhamentos

Nos casos de estágio no Ifes a documentação será encaminhada da CGGP
para CGEx e, posteriormente serão devolvidas as vias do setor.

CGEx

2.2 Encaminhar Plano de Estágio (3 vias) para o coordenador de curso 

➔ Registrar no livro de protocolo de estágio

CGEx

2.3 Encaminhar o Termo de Compromisso e o Termo de Convênio (quando
necessário) ao DG para assinar como representante legal da Instituição

➔ Registrar no livro de protocolo de estágio

CGEx

2.4 Indicar professor Orientador, fazer análise e parecer no Plano de Estágio

➔ Posteriormente, encaminhar a CGEx

Coordenador
de Curso

2.5 Encaminhar ao aluno e-mail informando que seu estágio foi aprovado (ou
não) e que suas vias estão liberadas para a retirada no setor

CGEx

2.6 Entregar ao aluno para seu próprio arquivo, Plano de Estágio e Termo de
Compromisso de Estágio

CGEx

2.7 Entregar cópia do Plano de Estágio, Termo de Compromisso e Termo de
Convênio (quando tiver) assinado a unidade concedente.

Aluno

2.8 Lançar o Estágio no Sistema Acadêmico CGEx

2.9 Encaminhar e-mail com orientações ao Professor Orientador CGEx

2.10 Arquivar uma via do Carta de encaminhamento, Plano de Estágio, Termo
de compromisso, Termo de Convênio (pasta própria)  e Cópia da apólice de
seguro na CGEx

CGEx



3 Após aprovação do estágio

3.1 Orientar os alunos entregando as seguintes documentações:

a) Carta ao Estagiário; 

b) formulário para controle de horas de estágio; 

c) relatório periódico;

d) Relatórios de atividades.

CGEx

3.2 Encaminhar a Unidade Concedente: Carta ao Supervisor de Estágio Aluno

3.3 Encaminhar ao professor Orientador:

a) Carta ao Professor Orientador

b) Ficha de acompanhamento de estágio

c) Cópia do Plano de estágio

CGEx

4 Finalizando o estágio

4.1 Entregar relatório de atividades a CGEx Aluno

4.2  Solicitar  ao  supervisor  o  preenchimento  do  formulário  de  relatório  das
atividades e entregar a CGEx

Aluno

4.3 Encaminhar ao coordenador de Curso relatório final em formulário próprio
(relatório de atividades)

CGEx

4.4 Finalizar estágio no Sistema Acadêmico CGEx

4.5 Encaminhar relatório final para CRA arquivar na pasta do aluno CGEx


