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1 Informações gerais 
 

O manual do estagiário tem o intuito de definir a sequência dos documentos a serem 

entregues e esclarecer as dúvidas dos alunos quanto aos procedimentos de estágio. 

A formatação a ser seguida é a mesma constante no manual do TG. 

São 240 horas de estágio obrigatório, no mínimo, a serem cumpridos após ser feita a 

matrícula para o 3º Semestre, e cuja nota final deverá ser maior ou igual a seis.  

Todos os documentos devem ser entregues ao Prof. Orientador de Estágio, nos 

horários que os mesmos fazem atendimento. 

Primeiramente o aluno deve verificar se a empresa em que pretende fazer estágio está 

conveniada com a Fatec Nilo De Stéfani - Jaboticabal. Caso não esteja, será necessário firmar 

convênio, sendo que o documento “Anexo I” deverá ser preenchido e assinado pela empresa. 

Em alguns casos o aluno precisará de um “Termo de encaminhamento de estágio”, que 

a faculdade fará em nome deste à empresa que está pleiteando a vaga de estágio. A solicitação 

deve ser feita no site da Fatec-JB, na aba Estágios ou em Pedidos de Documentos. 

Caso o estágio seja aceito e o convênio esteja em dia, o “Plano de Estágio” será o 

próximo documento a ser entregue, junto à apólice de seguro de acidentes pessoais, e o seu 

comprovante de pagamento, se necessário. O “Anexo II” deverá ser preenchido juntamente 

com supervisor da empresa e entregue ao professor orientador de estágio da faculdade, para a 

análise e aprovação deste.  

Após a aprovação do plano pelo professor orientador de estágio, as três vias do 

“Termo de Compromisso”, Anexo III, sendo uma para a empresa, uma para o aluno e uma 

para a faculdade, preenchidas e enviadas pela empresa com a assinatura do responsável, serão 

assinadas e duas vias devolvidas ao aluno, para que entregue uma via à empresa. O estágio 

será contado a partir da data de entrega destes documentos, sendo que não será aceito data 

retroativa a esta. O termo poderá ser retirado após 5 dias úteis, exceto em períodos de férias 

escolares. 

O aluno poderá fazer estágio obrigatório, com tempo superior a 240h, numa mesma 

empresa, por, no máximo, 2 anos. Também é possível fazer mais de um estágio, porém a 

partir do momento que a somatória das horas dos diferentes estágios completarem 240h, 

qualquer outro estágio será considerado como o chamado não obrigatório ou extracurricular. 

 

http://www.fatecjab.edu.br/


                                                                                                                                    

_____________________________________________________________________________________ 
www.fatecjaboticabal.edu.br 

Av. Eduardo Zambianchi, 31 – CEP: 14.883-130 – Jaboticabal/SP - Tel.: (16) 3202-7327 / 3202-6519 

 

Estágios extracurriculares ou não obrigatórios podem ser feito a qualquer momento 

pelo aluno, e as empresas concedentes serão responsáveis pela elaboração do documento. A 

faculdade apenas verificará as atividades e se as cláusulas estão de acordo com a Lei de 

Estágio nº 11.788, e havendo discordância com a mesma, o termo não será assinado. 

Mesmo nesta modalidade de estágio, é necessária a descrição das atividades que serão 

desenvolvidas, que poderão constar no corpo do termo de compromisso, ou no nosso modelo 

de plano de estágio. Estarão sujeitas a aprovação do professor orientador e os relatórios 

deverão ser entregues a cada 6 meses e ao término do estágio, como consta no Art. 3º, §1º, da 

lei citada. 

Há a possibilidade de solicitar o aproveitamento de estágio (convalidação 

profissional), através de documento específico, que se encontra no “Anexo IV”, no entanto 

passará pela análise do professor orientador de estágio da faculdade e pelo(a) coordenador(a) 

do curso, se necessário. 

O aluno deverá entregar um relatório parcial quando tiver completado 50% (cinqüenta 

por cento) do tempo estimado para a conclusão do estágio, quando o mesmo for superior a 6 

meses, utilizando o “Anexo V”.  

Ao final do estágio, o Relatório Final deverá ser entregue, “Anexo VI”, junto com 

todos os demais documentos obrigatórios faltantes, que se encontram no manual.  

As datas da entrega dos relatórios (parcial e final) poderão ser consultadas diretamente 

com o professor orientador que estiver com o processo, sendo que, para os relatórios que 

forem solicitadas correções, serão considerados 15 dias adicionais para entrega da versão 

final, a contar da data do aviso por e-mail. O descumprimento deste prazo implicará em 

invalidação do estágio pela Fatec. 

Existe outra opção para solicitar convalidação profissional ao estágio supervisionado 

que é o trabalho voluntário, como pode ser encontrado no item 9. 

Todos os anexos estão disponibilizados no site www.fatecjaboticabal.edu.br. 

Desde já ficaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos,                   

Supervisor de estágio do curso de Gestão Empresarial: 

profestagio1@fatecjaboticabal.edu.br 

Supervisor de estágio do curso de Gestão Ambiental: 

profestagio2@fatecjaboticabal.edu.br 

Supervisor de estágio do curso de Biocombustíveis:  

profestagio2@fatecjaboticabal.edu.br / profestagio3@fatecjaboticabal.edu.br 
 

Documentação válida a partir de 12 de agosto de 2019.

http://www.fatecjab.edu.br/
http://www.fatecjab.edu.br/
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2 Anexo I 

TERMO DE CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO (TC) 

 

O estágio curricular só será válido se feito em empresa conveniada. 

 Assim, o primeiro passo é verificar a existência de convênio entre a empresa e a 

Fatec, em lista disponibilizada no site. 

Mesmo nos casos de estágios extracurricular, para pedir a convalidação é necessário 

que o convênio esteja firmado. 

O Termo de Convênio está disponível no site da Fatec e a empresa deverá preencher, 

assinar e encaminhar à faculdade, em duas vias.  

Quando necessário, a Fatec será responsável por fazer o convênio, dentro das 

possibilidades e concordância da empresa. 

Quando necessário prorrogar o convênio, o modelo está disponível no site e o 

procedimento é o mesmo. 

 

3 Anexo II 

PLANO DE ESTÁGIO (PE) 

 

O Plano de Estágio precisa ser preenchido e assinado, antes do início do estágio, e 

entregue em três vias, sendo cada via anexada a sua via do Termo de Compromisso de Estágio 

(TCE) e com uma cópia do seguro de acidentes pessoais. 

O objetivo do plano de estágio é listar as atividades a serem desenvolvidas pelo aluno 

durante o estágio supervisionado, além de orientar o acompanhamento, a supervisão e a 

avaliação do estagiário. 

É através dele que o professor orientador terá a possibilidade de avaliar as atividades 

que o estagiário desenvolverá durante o período proposto, e comparar com a proposta do 

curso, evitando, assim, que o aluno faça algum estágio fora das áreas do curso. 

O modelo do Plano de Estágio está disponível no site. 

É necessário entregar junto com o plano, uma cópia da Apólice do Seguro de acidentes 

pessoais, constando o nome do aluno. Em alguns casos a apólice não sai imediatamente, então 

o aluno deverá trazer a proposta e o comprovante de pagamento, e posteriormente a cópia da 

http://www.fatecjab.edu.br/
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apólice. Em caso de 

empresas com apólices para grupos, é necessário trazer um documento da empresa 

informando que o aluno está segurado. 

A data de início do estágio deve ser posterior ou igual ao do seguro.  

Uma vez aprovado, o Termo de Compromisso será assinado, em até 5 dias úteis. O 

aluno poderá retirar o mesmo com o professor orientador, no horário de atendimento. 

 

4 Anexo III 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE) 

 

O Termo de Compromisso está disponível no site da Fatec e a empresa deverá 

preencher, assinar e encaminhar à faculdade, em três vias. 

Quando necessário prorrogar o estágio, o modelo está disponível no site e o 

procedimento é o mesmo. 

 

5 Anexo IV  

SOLICITAÇÃO DE CONVALIDAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 O pedido de convalidação profissional em substituição ao estágio supervisionado pode 

ser feito a partir do 3º Semestre. 

 Para solicitar é necessário que o aluno preencha o Anexo IV e traga os documentos 

abaixo: 

 Cópia do registro na Carteira de Trabalho, e/ou; 

 Contrato social da empresa constando o nome do aluno;  

 Documento timbrado da empresa com a definição pormenorizada das atividades 

exercidas; 

 Relatório final, no modelo que consta no site, no próprio anexo, constando 

atividades exercidas pelo aluno. 

No caso de emprego com carteira assinada, o tempo de emprego deve ser superior a 3 

meses. 

 

http://www.fatecjab.edu.br/


                                                                                                                                   
 

_____________________________________________________________________________________ 
www.fatecjaboticabal.edu.br 

Av. Eduardo Zambianchi, 31 – CEP: 14.883-130 – Jaboticabal/SP - Tel.: (16) 3202-7327 / 3202-6519 

 

7 

 

No caso de trabalho voluntário oferecido na unidade da Fatec, a documentação será a 

mesma do Projeto de Cooperação mais o relatório parcial e/ou o relatório final. 

A documentação será analisada pelo professor orientador e pelo(a) coordenador(a) do 

curso, quando necessário, que deferirá ou não o pedido. 

Além das atividades terem de ser compatível com as áreas do curso, a nota mínima 

pelo relatório terá que ser maior ou igual a seis. 

 

6 Anexo V 

RELATÓRIO PARCIAL DE ESTÁGIO 

 
O Relatório Parcial de Estágio é outro documento obrigatório, sendo entregue ao 

completar 50% do tempo previsto para o estágio, quando o mesmo for superior a 6 meses. 

Data esta que deverá ser consultada com o professor orientador de estágio correspondente. 

Os objetivos deste relatório são:  

 Documentar as atividades do estagiário na fase intermediária do trabalho; 

 Realinhar as atividades; 

 Reafirmar o compromisso com a empresa e com o professor orientador. 

 

De acordo com o professor orientador, o estagiário deverá definir sucintamente suas 

atividades, preenchendo os tópicos de acordo com sua relação com o trabalho desenvolvido. É 

necessário que haja a preocupação em executar atividades muito próximas às definidas no 

plano de estágio. 

Caso o estagiário tenha executado atividade diferente ao relatado no Plano de Estágio, 

é necessário colocar no relatório. 

A assinatura do supervisor da empresa deve ser coletada antes da entrega.  

Alertamos que o relatório pode ser rejeitado ou solicitado correções, através de parecer 

oficial emitido pelo professor orientador de estágio da Fatec. Por fim, o estagiário deverá 

proceder às correções necessárias, reenviando por e-mail para aprovação.  

O prazo de entrega para correção, por parte do aluno: 15 dias. 

 

http://www.fatecjab.edu.br/
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7 Anexo VI  

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO  

 
O Relatório Final de Estágio é um documento obrigatório, que deverá ser entregue até 

a data que consta no Termo de Compromisso, exceto para os alunos que se formarão no meio 

ou no final do ano, cujo prazo é o último dia das atividades acadêmicas, conforme constar no 

calendário acadêmico disponibilizado no site. 

Caso o estagiário precise prorrogar o termo de estágio, tem que ser solicitado à 

empresa antes do término do contrato, e encaminhado à Fatec. Neste caso, pode haver a 

necessidade de entregar um novo Relatório Parcial, que será informado no momento da 

entrega do Termo Aditivo assinado.  

Se o estágio for interrompido, a pedido do aluno, será necessário escrever carta de 

próprio punho, explicando os motivos do encerramento antecipado e entregue à secretaria 

com 5 dias antes da data do encerramento previsto. 

O objetivo deste relatório é descrever, em sua totalidade, as atividades, métodos e 

resultados obtidos no estágio, completando as informações do Relatório Parcial. 

Antes do termo de encerramento, há um questionário que deve ser preenchido e 

entregue separadamente para colocação em urna, não sendo necessária a identificação do 

aluno. 

 

8 TERMO DE ENCERRAMENTO 
 

O termo de encerramento é obrigatório entregar e já faz parte do relatório final. É 

através deste documento que fica comprovado a quantidade de horas que o aluno realizou no 

estágio. 

 

9Anexos VII, VIII, IX e X 

TRABALHO VOLUNTÁRIO  

 

O trabalho voluntário a ser desempenhado junto a essa Faculdade é atividade não 

remunerada, com uma das seguintes finalidades: educacionais, científicas ou tecnológicas. 

O professor que desenvolve o Projeto de Cooperação poderá escolher o aluno para 

participar de seu projeto, documentando, junto ao Prof. Orientador de Estágio, através do  

http://www.fatecjab.edu.br/
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9 

 

preenchimento do Anexo VII – Termo de adesão ao Trabalho Voluntário e quando necessário 

prorrogar, utilizar o termo aditivo (Anexo VIII).  

O relatório parcial do trabalho voluntário (Anexo IX) é outro documento obrigatório, 

sendo entregue ao completar 50% do tempo previsto para o estágio, quando o mesmo for 

superior a 6 meses.  

Pode ser feito para solicitar a convalidação profissional em substituição ao estágio 

supervisionado ou não (Anexo X). No entanto, quem não se interessar pela convalidação, 

deve entregar o relatório sem o pedido (a primeira folha). 

As regras são as mesmas do estágio, quanto a seguro de acidentes pessoais, relatórios e 

cumprimento das 240 horas, quando for para solicitar a convalidação. 

Após a conclusão, o voluntário receberá um certificado comprovando a participação 

no projeto. 

 

http://www.fatecjab.edu.br/

