
Procedimento para realização do estágio.

Verificar junto ao histórico escolar do acadêmico se já cursou a Carga Horária necessária para poder 
estagiar:
Técnico: 800h
Graduação: 2800h

1. Verificar se o estágio é Obrigatório ou Não Obrigatório;

Se for estágio Obrigatório:
I. Carga Horária Técnico 400h, Graduação 360h;
II. Efetuar a matrícula na disciplina de estágio, a cada semestre renovar a matrícula de acordo 

com o calendário acadêmico ;
III. Verificar se a empresa possui convênio com o IFC Campus Luzerna 

(http://ifc.edu.br/extensaoestagio/coordenacao-de-estagios-e-convenios/convenios-e-
parcerias/);

IV. Se não for conveniada entrar em contato com o setor de estagio para encaminhamento do 
Formulário de Cadastro de Empresa para convênio;

V. Ler, preencher e assinar o Termo de Compromisso (3 vias);
VI. Uma via para empresa, uma para a instituição e uma para o estagiário;

Se for estágio Não Obrigatório:
I. Máximo até 2 anos por empresa;
II. Não é necessário realizar matrícula;
III. Verificar se a empresa possui convênio com o IFC Campus Luzerna 

(http://ifc.edu.br/extensaoestagio/coordenacao-de-estagios-e-convenios/convenios-e-
parcerias/);

IV. Se não for conveniada entrar em contato com o setor de estagio para encaminhamento do 
Formulário de Cadastro de Empresa para convênio;

V. Ler, preencher e assinar o Termo de Compromisso (3 vias);
VI. Uma via para empresa, uma para a instituição e uma para o estagiário;

Após os documentos serem assinados e entregues é possível iniciar o estágio.
Se houver matérias pendentes máx 6h/dia, se não houver materias pendentes máx 8h/dia.

2. Acompanhamento do estágio
I. Preencher a Ficha de Acompanhamento de Estágio.

3. Encerramento do estágio
I. Entregar Ficha de Auto Avaliação;
II. Entregar Ficha de Avaliação do Orientador;
III. Entregar Ficha de Avaliação do Supervisor;

4. Relatório de Estágio
I. Prazo de 90 dias para protocolo do Relatório de Estágio junto ao Setor de Estágios (3 Vias);
II. Defesa de Banca;
III. 30 dias para correções e protocolo do Relatório Final junto ao Setor de Estágio 

(Encadernação/Digital);
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