NORMAS PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO NO IFNMG/CAMPUS SALINAS
O QUE É ESTÁGIO OBRIGATÓRIO?
É o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho
produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino
regular.
O estágio:
a) faz parte do projeto pedagógico
do curso, além de integrar o
itinerário formativo do educando;
b) visa o aprendizado de
competências
próprias
da
atividade
profissional
e
à
contextualização
curricular,
objetivando o desenvolvimento do
educando para a vida cidadã e para o trabalho.
c) deverá ser feito conforme determinação das diretrizes
curriculares da etapa, modalidade e áreas de ensino e do projeto
pedagógico do curso (desta forma, o estágio não pode ser
realizado numa atividade relacionada a disciplinas não cursadas).
A carga horária total mínima de estágio obrigatório no
IFNMG/Campus Salinas consta no Projeto Pedagógico de cada
curso.
O aluno poderá fazer estágio em várias empresas, mas cada
estágio não poderá ter carga horária inferior a 30% da carga
horária total mínima do estágio obrigatório do curso.
A jornada de estágio não poderá ultrapassar 6(seis)
horas/dia e nem 30(trinta) horas semanais. No período de férias
escolares e para os alunos que já integralizaram a carga horária, a
jornada poderá ser de 8(oito) horas/dia e 40(quarenta) horas

semanais (conforme Regulamento de Estágio do IFNMG). Serão
computadas apenas as horas efetivamente trabalhadas.
O estágio poderá ser realizado aos finais de semana,
feriados, férias e até mesmo nos horários vagos, contudo, em
hipótese alguma, o aluno poderá ausentar-se de suas aulas para
fazer estágio.
O estágio poderá se feito com profissionais liberais de nível
superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos
de fiscalização profissional, desde que a área de formação e
atuação destes esteja relacionada às disciplinas já cursadas pelo
aluno.
O aluno poderá realizar até 50% da carga horária total
mínima no IFNMG/Campus Salinas, desde que haja vaga no setor
pretendido.
Toda a carga horária de estágio poderá ser realizada em
projetos científicos no IFNMG/Campus Salinas, desde que os
experimentos estejam relacionados ao curso e ao período em que
o aluno esteja matriculado.
O aluno que não tiver sua situação de estágio regularizada
junto ao IFNMG/Campus Salinas, mas que já tenha trabalhado em
alguma empresa cuja atividade seja compatível com o curso
poderá aproveitar o tempo de trabalho como estágio. A aceitação
do exercício de atividades profissionais deverá ser parcial e
dependerá de decisão do Professor Orientador do estágio.
PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Etapa 1:
• Procurar o Setor de Estágio para
pegar a Ficha de Matrícula de
Estágio.
• Para preenchimento da ficha
entrar em contato com: a
empresa que você deseja
realizar o estágio, a Secretaria
Escolar e o professor orientador.

Etapa 2: Depois da ficha de matrícula preenchida e com as devidas
assinaturas procurar o Setor de Estágio para solicitar a
documentação de estágio.

DICAS:

→ Lembre-se de que serão necessárias 48 (quarenta e oito) horas
(no mínimo) para que a documentação fique pronta.

•

OBS: O aluno que iniciar estágio sem a documentação completa
perderá o tempo de estágio realizado anteriormente à data da
mesma.

•

•

Escolha uma empresa que contribua para a sua formação
profissional.
Sua postura na empresa durante o estágio poderá abrir as
portas para o seu primeiro emprego.
Anote diariamente as atividades realizadas no estágio.

DOCUMENTAÇÃO DE ESTÁGIO
1) Seguro de acidentes pessoais
2) Termo de compromisso
3) Carta de apresentação
4) Registro de frequência do estagiário
5) Declaração de carga horária de estágio
6) Avaliação final do estagiário (a ser preenchida pela Empresa)
7) Avaliação final do estágio (a ser preenchida pelo Aluno)
Após a conclusão do estágio, o aluno deverá entregar toda a
documentação ao SIEC. Somente então poderá ser feito o
agendamento da defesa de estágio, obedecendo-se os períodos
determinados pelo Calendário Escolar. O aluno deverá redigir um
relatório de estágio de acordo com as normas do IFNMG/Campus
Salinas.
OBS.: O ALUNO DEVERÁ ENTREGAR O RELATÓRIO DE
ESTÁGIO AO SIEC 05 (CINCO) DIAS ANTES DA DEFESA. NÃO
SERÁ PERMITIDA A DEFESA SEM A DOCUMENTAÇÃO
COMPLETA (FICHAS DE AVALIAÇÃO E RELATÓRIO)
Para os alunos dos cursos superiores a avaliação de estágio
será de acordo com o Projeto Pedagógico do curso.

Pesquise na Internet:
•
•

Lei nº 11.788
Cartinha esclarecedora de sobre a lei de estágio.

No site do IFNMG:
• Regulamento de estágio do IFNMG
• Normas para realização de estágio do IFNMG/Campus
Salinas
http://www.ifnmg.edu.br/programas-sal/estagio-e-emprego
Maiores informações poderão ser obtidas no SIEC:
Fone: (38) 3841-7015

