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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2022

● Estudantes dos 3º anos dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio 

(Para estudantes que cursarem o 3º ano em 2022).

ATIVIDADES PERÍODO

1. Solicitação da realização do estágio para o período
de janeiro/2022 – 03 a 28.01.2022
1.1 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);

De 15/11/2021 a
15/12/2021

2. Solicitação de  aproveitamento de atividades como
carga  horária  de  estágio,  conforme  IN
07/2020/RTR/IFMT; 
2.1 Documentos  necessários  para  solicitar  o
aproveitamento da carga horária do 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); 
●  Plano  de  trabalho,  contendo  os  dados  do(a)
acadêmico(a)  e  da  atividade  desenvolvida:  As
atividades devem estar em consonância com o PPC do

De 07/03/2022 a
25/03/2022
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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).
3. Solicitação de defesa de estágio; 
3.1 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.

De 01/08/2022 a
28/08/2022

4. Apresentação da defesa do relatório de estágio; 
4.1 Os critérios para a apresentação, serão divulgados
posteriormente pelas mídias oficiais do campus;

Setembro/2022

5. Entrega da versão final do relatório de estágio. Outubro/ 2022

Sara Caroline Pereira da Silva
Coordenadora do Setor de Estágio
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