
 
 
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CÁCERES – PROF. OLEGÁRIO BALDO 
SETOR DE ESTÁGIOS 

PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE      

RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO,     

PARA OS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS E      

SUBSEQUENTES NO CAMPUS CÁCERES – PROF. OLEGÁRIO       

BALDO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS       

ATIVIDADES PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA     

PANDEMIA DO COVID-19. 

1 - DA INTRODUÇÃO E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Departamento de Desenvolvimento Educacional e o Setor de Estágios do Instituto            

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus Cáceres Prof. Olegário             

Baldo, vem através deste documento estabelecer os seguintes procedimentos de          

apresentação de defesa de relatório de estágio curricular supervisionado na modalidade           

remota através de videoconferência, durante o período de suspensão das atividades           

presenciais do IFMT Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo, considerando a Nota nº            

02/ComitêCOVID-19/RTR/IFMT, de 16 de março de 2020, Nota nº 001/GAB/RTR/IFMT, de 07            

de abril de 2020, Nota nº 002/GAB/RTR/IFMT, de 29 de abril de 2020 e Nota nº                

004/GAB/RTR/IFMT, de 22 de maio de 2020, Nota n°005/GAB/RTR/IFMT, de 24 de junho de              

2020 e IN nº 007 de 22 de julho de 2020 

1.2 O presente documento se aplica aos alunos dos cursos técnicos integrados e            

subsequentes do IFMT - Campus Cáceres Profl Olegário Baldo aptos a realizarem a             

apresentação de defesa de relatório de estágio curricular supervisionado. 

 

2 - DOS PROCEDIMENTOS PARA DEFESA DE ESTÁGIO  

2.1 Para efetivar a solicitação da defesa de estágio durante o período de suspensão das               

atividades presenciais do IFMT Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo, o aluno deverá seguir             

os procedimentos abaixo: 

I – Preencher o formulário disponível em https://forms.gle/5QQ6FXb7QBR8h5La8 e         

anexar os seguintes documentos:  

a) Pasta de estágio contendo toda documentação de realização do estágio          

preenchida e assinada. A pasta deverá ser digitalizada em formato PDF e enviada em arquivo               

único, para conferência; 
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b) Arquivo em formato PDF do relatório de estágio; 

c) Arquivo em formato DOC do relatório de estágio; 

d) Termo de aprovação para a defesa de estágio. O termo de aprovação será             

substituído pelo documento oficial , assinado eletronicamente pelo Orientador(a) via          

sistema SUAP e caberá ao orientador(a) o envio do documento ao aluno em formato PDF.  

2.2 Serão considerados aptos à defesa de estágio os alunos que cumprirem os            

procedimentos citados acima. 

3 - DA DEFESA DE ESTÁGIO 

3.1 A defesa de estágio ocorrerá em formato videoconferência, a ser realizada na            

plataforma Google Meet ou similar, em data previamente agendada e divulgada pelas mídias             

institucionais. 

3.2 A defesa de estágio será realizada individualmente, com apresentação de slides, no            

qual deverá ser aprovado pelo orientador e seguir as orientações; 

I – Cabeçalho com o logo institucional; 

II – Título do relatório de estágio; 

III – Nome do autor e orientador; 

IV – O texto deverá conter: Introdução, Desenvolvimento, Considerações finais e           

Referências; 

V –  Os slides poderão conter imagens; 

VI – O tempo de apresentação será de no máximo 15 minutos. 

 4 - DA AVALIAÇÃO DA DEFESA DE ESTÁGIO 

4.1 O relatório de estágio e a defesa de estágio serão avaliados por banca composta pelo               

orientador e dois avaliadores, sendo um da área técnica ou área afim e outro com formação                

em qualquer área do conhecimento. 

4.2 A banca avaliadora receberá, em formato digital, pelo Setor de Estágios, os relatórios             
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a serem avaliados e o formulário de avaliação. 

4.3 Cada avaliador atribuirá nota ao relatório, de acordo com critérios estabelecidos no            

formulário de avaliação definido pelo Setor de estágios, conforme Manual de elaboração do             

relatório de estágio curricular supervisionado. 

4.4 Cada avaliador atribuirá nota à defesa de estágio, de acordo com critérios            

estabelecidos no formulário de avaliação definido pelo Setor de estágios.  

4.5 O lançamento da avaliação individual do aluno no sistema acadêmico, requisito para            

a conclusão do curso, será efetuado após realizados todos os procedimentos descritos neste             

documento. 

4.6 A pasta de estágio e a versão final do relatório de estágio, deverão ser entregues no                

Setor de estágios após o período de suspensão das atividades acadêmicas, para            

arquivamento. 

5 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 Casos omissos serão avaliados pelo Setor de estágios junto ao Departamento de            

Desenvolvimento Educacional  do campus; 

5.2 As normas descritas neste documento serão válidas enquanto durar o período de            

suspensão das atividades presenciais do IFMT Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo em            

decorrência da Pandemia do COVID-19.  

Cáceres – MT, 29 de julho de 2020. 

 

JUÇARA TINASI DE OLIVEIRA  
Diretora do Departamento do Desenvolvimento Educacional 

 Portaria IFMT nº 555/2017, de 09/03/2017 
 IFMT - Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo 

 

   FABIANE DA SILVA ARRUDA  
Coordenadora do Setor de Estágios  

Portaria n° 2284 de 10/09/2019  
     IFMT - Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo 
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