
ORIENTAÇÕES DO 
ESTÁGIO

CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO 
MÉDIO E CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE 
ESTÁGIO

PORTARIA 42/2021 - CAS-GAB/CAS-DG/CCAC/RTR/IFMT

INEZ APARECIDA DELIBERAES MONTECCHI
LÚDIO EDSON DA SILVA CAMPOS
ELIEL REGIS DE LIMA
FERNANDO RODRIGUES MACIEL
FAUSTO MIGUEL LUZ NETTO
ANTONIO NOBRE DA SILVA
FABIANE DA SILVA ARRUDA



SETOR DE ESTÁGIOS

FABIANE DA SILVA ARRUDA

SARA CAROLINE PEREIRA DA SILVA

SEBASTIANA APARECIDA DE SOUZA SILVA

Contato:  estagio@cas.ifmt.edu.br



ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO

LEI Nº 11788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 
educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de 
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 
da educação de jovens e adultos. 

§ 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o 
itinerário formativo do educando. 

§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento 
do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  



ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES COMO 
CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO

● ORDEM ADMINISTRATIVA Nº 18/2020 RTR/IFMT;

● INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07/2020  RTR/IFMT.



I - Autorizar a realização de Estágio Obrigatório e Não-Obrigatório 

presencial, desde que sua continuidade seja aprovada pelos campi e que 

cumpram os seguintes requisitos: 

§ 1º Assinatura do Termo de Estágio, com artigo especificando que é 

responsabilidade da empresa atender integralmente as normas de 

segurança do trabalho e as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, 

que trata da prevenção ao contágio da COVID-19; 

§ 2º Priorizar estudantes em fase final de conclusão de curso ou que o 

estágio seja pré-requisito para a contratação do estudante pela empresa. 

II – O Campus deverá avaliar/analisar a solicitação do estágio obrigatório e 

não-obrigatório, de forma excepcional, presencial, por meios dos conselhos 

de ensino ou órgão similar. 

ORDEM ADMINISTRATIVA Nº 18/2020 - GAB/RTR/IFMT

DE 20 DE JULHO DE 2020



Art. 1º A presente norma estabelece as diretrizes excepcionais para 

realização de estágio obrigatório e não obrigatório, atividades práticas, de 

laboratórios e atividades de extensão, previstas nos Cursos Técnicos e 

Superiores no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso. 

§ 1º Ficam excetuados desta Instrução Normativa os casos de que trata a 

Ordem Administrativa nº 18/2020 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, 

de 20 de julho de 2020. 

§ 2º As atividades tratadas no caput deste artigo são em caráter excepcional, 

devido ao estado de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID 19).

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07/2020/RTR/IFMT
DE 22 DE JULHO DE 2020



§ 3º A execução das atividades inerentes a estágio obrigatório e não 

obrigatório, atividades práticas e de laboratórios e atividades de extensão 

deverá ser realizada de forma não presencial, preferencialmente mediada 

por uso de Tecnologias da Informação e Comunicação, inclusive a 

tramitação documental deve ser feita por meio eletrônico. 

§ 4º A normatização para execução das atividades de estágio obrigatório e 

não obrigatório, atividades práticas e de laboratórios e atividades de 

extensão, quando nos cursos técnicos, deverá ser aprovada pelo conselho 

de ensino do campus, Colegiado de Curso, Núcleo Docente Estruturante, 

Coordenador de Curso ou área ou órgão similar, dependendo da natureza da 

atividade.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07/2020/RTR/IFMT
DE 22 DE JULHO DE 2020



[...]
Art. 4º Poderão ser contabilizados como carga horária de estágios, 

atividades práticas e de laboratórios e atividades de extensão:

I. projetos de extensão;

II. projetos de ensino;

III. estágio supervisionado obrigatório, nos termos do artigo 9 da Lei 

11.788/2008;

IV. monitorias;

V. atividades de iniciação científica;

  
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07/2020/RTR/IFMT

DE 22 DE JULHO DE 2020



VI. estágio não obrigatório;

VII. aulas demonstrativas;

VIII. intervenção pedagógica;

IX. atividades de programas institucionais de formação de professores (PID, 

PIBID e RP);

X. eventos científicos – Congressos, Seminários, Jornadas, entre outros.

 

Parágrafo único. Todas as atividades devem estar devidamente 

acompanhadas e comprovadas.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07/2020/RTR/IFMT
DE 22 DE JULHO DE 2020



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07/2020/RTR/IFMT
DE 22 DE JULHO DE 2020

[...]
Art. 16. Os estudantes que já exerçam atividade profissional no período de 
estágio obrigatório supervisionado, em entes públicos ou privados, poderão 
aproveitar suas atividades profissionais para dispensa parcial ou total de 
estágio, desde que atuem na área do respectivo curso e as suas atividades 
sejam aprovadas pelo coordenador de curso e professor orientador de 
estágio.
[...]
§ 2º Os formulários para aproveitamento das atividades, durante o período 
da pandemia, devem ser preenchidos eletronicamente no SUAP e enviados à 
Coordenação de Curso do campus, por processo eletrônico ou por e-mail, 
com a assinatura do professor orientador, assinatura do aluno e do 
supervisor,  quando possível.



Estudantes do 2º e 3º semestre do curso técnico em agropecuária 
subsequente e estudantes dos 3º anos dos cursos técnicos integrados ao 
ensino médio 

Para solicitar o estágio, aproveitamento de atividade  como carga horária de 
estágio e defesa de estágio, o/a aluno/a precisará enviar a documentação 
necessária através de formulário eletrônico.

OBS: Os modelos dos documentos do estágio estão disponíveis na página do 
campus: http://cas.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/estagio-supervisionado-cas/

1.
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   SOLICITAÇÃO PARA REALIZAR ESTÁGIO

       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAR O ESTÁGIO

● Requerimento preenchido e assinado;
● Declaração de Matrícula;
● Histórico escolar apenas para nível superior;
● RG e CPF;
● Comprovante de endereço;
● Declaração de aceite do(a) Orientador (a);
● Autorização dos Pais ou Responsável (se menor de idade);



SOLICITAÇÃO PARA APROVEITAMENTO DO ESTÁGIO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAR O APROVEITAMENTO 
●  Requerimento preenchido e assinado;
● Declaração de Matrícula; 
● Histórico escolar apenas para nível superior;
● RG e CPF;
● Comprovante de endereço;
● Declaração de aceite do(a) Orientador (a);
● Plano de trabalho, contendo os dados do(a) acadêmico(a) e da atividade 

desenvolvida: As atividades devem estar em consonância com o PPC do 
curso matriculado. O plano deverá ser elaborado junto ao orientador (a);

● Para comprovação da atividade, será necessário anexar os documentos 
comprobatórios de acordo com o tipo de aproveitamento (ex: certificado, 
declaração e afins).



DEFESA DE ESTÁGIO

SOLICITAÇÃO DE DEFESA DE ESTÁGIO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAR A DEFESA DE ESTÁGIO

● Pasta de estágio contendo toda documentação de realização do estágio 
preenchida e assinada digitalizada em formato PDF em arquivo  único ou 
Parecer favorável emitido pela comissão avaliadora referente a solicitação 
de aproveitamento de estágio em PDF;

● Arquivo em formato PDF do relatório de estágio;
● Arquivo em formato DOC do relatório de estágio;
● Termo de aprovação para a defesa de estágio. O termo de aprovação será 

substituído pelo documento oficial, assinado eletronicamente pelo(a) 
Orientador(a) via sistema SUAP e caberá ao orientador(a) o envio do 
documento ao aluno em formato PDF.



RELATÓRIO DE ESTÁGIO

ESTRUTURA GERAL DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO 

● Para uniformizar a apresentação do Relatório de Estágio Curricular 
Supervisionado, propõem-se seguir as indicações da ABNT NBR 14724, 
que trata dos princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos.

● A seguir, apresentamos a formatação e os elementos que compõem 
estrutura geral do Relatório de Estágio Curricular Supervisionado do 
campus:



RELATÓRIO DE ESTÁGIO

ESTRUTURA GERAL DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO 

● Elementos pré-textuais – Capa, Folha de Rosto, Folha de Aprovação, 
Dedicatória, Agradecimentos, Epígrafe, Resumo, Listas e Sumário;  

● Elementos textuais – Introdução, Desenvolvimento e Considerações 
Finais;

● Elemento pós-textuais – Referências, Anexos e Apêndices. 

OBS: O manual de elaboração de relatório de estágio está disponível em: 
http://cas.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/estagio-supervisionado-cas/

https://cas.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/estagio-supervisionado-cas/


CRONOGRAMA

ATIVIDADES PERÍODO
1. Solicitação da realização do estágio para o período de 
19/07/2021 a 13/08/2021;

De 03/05/2021 a 
31/05/2021

2. Solicitação de aproveitamento de atividades como carga 
horária de estágio, conforme IN 07/2020/RTR/IFMT; De 03/05/2021 a 

06/08/2021

3. Solicitação de defesa de estágio; De 02/08/2021 a 
03/10/2021 

4. Apresentação da defesa do relatório de estágio; A partir de  01/09/2021

5. Entrega da versão final do relatório de estágio. Até 12/12/2021



DISPOSIÇÕES GERAIS

● A solicitação de cada atividade é individual;

● É de suma importância a participação do/a Orientador/a no processo do 

estágio do/a estudante;

● Após o protocolo pelo/a aluno/a, será obedecida a ordem de cada 

solicitação;

● Será necessário o acesso do/a aluno/a ao SUAP, pois o termo de 

compromisso de estágio será assinado eletronicamente, pelo/a 

estudante e pelo Diretor do IFMT Cáceres.  

● Vale lembrar que o PPC - Projeto Pedagógico do Curso diz que a 

conclusão do curso somente será efetivada quando o/a discente concluir 

todos os componentes curriculares e a atividade de estágio;



DISPOSIÇÕES GERAIS

Casos omissos deverão ser tratados diretamente pelo email: 

estagio@cas.ifmt.edu.br.


