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ORIENTAÇÕES GERAIS DE ESTÁGIO
O que é Estágio?
Estágio é 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 em
instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e
dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.
Ademais:
• O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do
educando.
• O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã
e para o trabalho.
O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes
curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.
O Estágio Passo A Passo
1. Definir TEMA e PROFESSOR ORIENTADOR do Estágio, bem como a
CONCEDENTE onde a prática será realizada.
2. Verificar se a CONCEDENTE do estágio já está conveniada com o IFNMG. Caso não
esteja, formalizar o convênio através do formulário Convênio para Concessão de Estágio
Supervisionado.
3. Preencher o formulário Ficha de Matrícula de Estágio e entregar na Secretaria de Registros
Escolares.
4. Descrever as atividades que serão realizadas no formulário Plano de Estágio, juntamente
com os demais dados solicitados.
5. Firmar o Termo de Compromisso: ESTAGIÁRIO, CONCEDENTE e IFNMG através do
formulário Termo de Compromisso de Estágio.
6. Apresentar toda a documentação junto ao Setor de Estágio, na Coordenadoria de Extensão
do campus.
7. Realizar as atividades de estágio conforme Plano de Estágio e preencher o Controle de
Frequência durante todo o período de estágio.
8. Apresentar a Avaliação de Estágio (feita pela Entidade Concedente) e a Avaliação do
Estágio (feita pelo estagiário) em prazos não superiores a 6 meses, conforme Termo de
Compromisso de Estágio.
9. Entregar o Relatório de Estágio Supervisionado baseado no modelo que se encontra no site
do Instituto (http://estagio.almenara.ifnmg.edu.br/)

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com a Coordenação do Núcleo de Estágio.
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