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FLUXOGRAMA DE ESTÁGIO - COORDENAÇÃO EXTENSÃO/ESTÁGIO

> FASE 1 – PRÉ ESTÁGIO

- DECLARAÇÃO DE APTIDÃO: Documento elaborado pelo coordenador do curso, assegurando que o aluno
completou as etapas curriculares de disciplinas obrigatórias e está apto a desenvolver as atividades de estágio
curricular obrigatório.

- CARTA DE ACEITE: Documento elaborado pelo professor orientador.

- AUTORIZAÇÃO DOS PAIS: Necessária aos alunos menores de 18 anos.

> FASE 2 - PRÉ ESTÁGIO - SETOR DE ESTÁGIO

- CARTA DE APRESENTAÇÃO: Documento elaborado e entregue pela coordenação de extensão/ setor de estágio,
certifica a veracidade do estágio obrigatório a ser realizado pelo aluno, este documento é opcional, o aluno deverá
solicitá-lo caso a empresa o exija.

- PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE ESTÁGIO: Formulário disponibilizado pelo Setor de Estágio, após a
ENTREGA dos documentos citados na FASE 1.

- PLANO DE ESTÁGIO: Documento preenchido pelo aluno juntamente com o supervisor e o orientador,
detalhando-se as atribuições/atividades a serem desenvolvidas na empresa.

- CONVÊNIO: Documento elaborado e entregue pelo Setor de Estágio, é necessário quando a empresa não possui
convênio firmado com a instituição de ensino.

- TCE – TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO: Nesta etapa é realizada a entrega do TCE pelo Setor de
Estágio, sua confecção iniciou-se após o preenchimento do formulário de estágio, e será encaminhado ao aluno para
assinatura das partes. (O aluno só poderá iniciar o estágio após encaminhar o TCE devidamente assinado ao Setor).

> FASE 3 - DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO

- QUADRO DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADES: Documento preenchido pelo aluno, constando todas as atividades
desenvolvidas semanalmente durante o estágio e também as visitas realizadas pelo professor orientador a empresa.

> FASE 4 - PÓS ESTÁGIO

- FICHA DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO: Documento preenchido pelo supervisor de estágio, após o
cumprimento da carga horária obrigatória de estágio a ser realizada na empresa.

- RELATÓRIO FINAL: Após a conclusão da carga horária obrigatória na empresa, o aluno deverá elaborar o relatório
final de estágio, seguindo as normas da ABNT.

- FICHA DE AVALIAÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO: Nota atribuída pelo professor orientador ao Relatório.
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