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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ESTÁGIO 

 

 
1. Considerando a INSTRUÇÃO NORMATIVA 007.2020/IFMT e a ORDEM ADMINISTRATIVA 

18/2020 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, que 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, durante o período de pandemia do 

COVID-19; 

2. O Setor de estágios do IFMT Campus Cáceres Prof. Olegário divulga os documentos necessários, 

conforme descrito abaixo: 

Solicitação para realizar estágio : 

● Requerimento preenchido e assinado, endereçado ao e-mail do setor de 
estágio: estagio@cas.ifmt.edu.br; 

● Declaração de Matrícula; 
● Histórico escolar apenas para nível superior; 

● RG e CPF; 

● Cartão de Vacinas – Tétano, Hepatite e Febre Amarela; 

● Comprovante de endereço; 

● Plano de trabalho, elaborado junto ao Orientador – Sistema SUAP; 

● Autorização dos Pais ou Responsável (se menor de idade). 

 Aproveitamento de atividades profissionais como carga horária de estágio: 

● Requerimento preenchido e assinado, endereçado ao e-mail do setor de 
estágio: estagio@cas.ifmt.edu.br; 

● Declaração de Matrícula;  
● Histórico escolar apenas para nível superior; 

● RG e CPF; 

● Comprovante de endereço; 

● Plano de trabalho, contendo os dados do  (a) acadêmico(a) e da empresa, 
descrevendo as atividades desenvolvidas na empresa na qual exerce ou exerceu as 
atividades profissionais. As atividades devem estar em consonância com o PPC do 
curso matriculado (a). 
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● Comprovação da atividade profissional: anexar o documento de vínculo com a 
empresa (ex: carteira de trabalho, contrato e afins). 
 Aproveitamento de outras atividades como carga horária de estágio: 
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; 
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. 

● Requerimento preenchido e assinado, endereçado ao e-mail do setor de 
estágios: estagio@cas.ifmt.edu.br; 

● Declaração de Matrícula;  
● Histórico escolar apenas para nível superior; 

● RG e CPF; 

● Comprovante de endereço; 

● Plano de trabalho, contendo os dados do(a) acadêmico(a) e da atividade 
desenvolvida: O plano deverá ser elaborado junto ao professor orientador pelo 
sistema SUAP. 

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