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REGULAMENTO DE ESTAGIO DO IFSP

Art. 1.0 - Este regulamento, e1aborado em conformidade com a Lei n.D11.788, sancionada em 25 de
setembro de 2008, com a "LDB", Lei n.D 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a Resolu9ao CNE/CEB
n.D 1, de 21 de janeiro de 2004, e a Resoluyao CNE/CP n.D 2, de 19 de fevereiro de 2002, tern por objetivo
sistematizar 0 processo de implanta9ao, oferta e supervisao de estigios curriculares, obrigatorios ou nao,
relacionados aos cursos de forma9ao inicial e continuada de trabalhadores, cursos tecnicos nas suas
diversas modalidades e cursos superiores do Instituto Federal de Educa9ao, Ciencia e Tecnologia de Sao
Paulo - IFSP.

Dos Estagios Curriculares
Art. 2.° - Para os efeitos deste regulamento, sao considerados estigios curriculares as atividades de ato
educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a prepara9ao para 0
trabalho produtivo do educando relacionado ao curso que esti frequentando regularmente nos diversos
campi do IFSP.

Paragrafo Unico: 0 estagio visa ao aprendizado de competencias proprias da atividade
profissional e a contextualizayao curricular, objetivando 0 desenvolvimento do educando para a vida
cidada e para 0 trabalho.

Art. 3.° - 0 estigio, remunerado ou nao, nao cria vinculo empregaticio de qualquer natureza.

Art. 4.° - 0 estagio podera ser obrigatorio, quando previsto no Projeto Pedagogico do Curso (PPC), ou
nao obrigatorio.

§ 1° Estagio obrigatorio e aquele defmido como tal no PPC integrando 0 itinerlirio formativo do
educando, cuja carga horliria e requisito para aprova9ao e obtenyao de diploma.

§ 2° Estagio nao obrigatorio e aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida a carga
horliria regular, devendo sua carga horliria constar no historico escolar.

Art. 5.° - Para os cursos superiores de licenciatura, 0 estagio curricular supervisionado tern carater
obrigatorio, devendo ser definido, em seu PPC, 0 projeto de estagio, a forma, a carga horliria e os
periodos de realiza9ao.

Das Obriga.;oes do IFSP
Art. 6.° - Sao obriga90es do IFSP, em rela9ao aos estagios de seus educandos:

I. Celebrar, previamente ou anteriormente a data de inicio de estagio, Termo de Compromisso com 0
educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente
incapaz, e com a parte concedente, indicando as condiyoes de adequa9ao do estagio a proposta
pedagogica do curso, a etapa e modalidade da forma9ao escolar do estudante e ao horlirio e
calendlirio escolar, conforme modelo;

II. Designar Professor Orientador de Estagio, com conhecimento da area a ser desenvolvida no
estagio, como responsave1 pe10 acompanhamento e avaliayao das atividades do estagilirio;

III. Garantir a atribuiyao de pelo menos duas aulas semanais, para que 0 Professor Orientador de
Estigio possa desenvolver a orientayao junto aos estagilirios;

IV. Zelar pelo cumprimento do PPC com referencia as atividades de estagio;
V. Orientar os estagilirios sobre a legisla9ao vigente, sobre este regulamento e sobre a obrigatoriedade

de entrega de relatorios periodicos de atividades desenvolvidas durante 0 periodo de estigio;
VI. Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso, reorientando 0 estagilirio para outra

concedente, em caso de descumprimento de suas normas, sob responsabilidade da Coordenadoria
de Extensao (CEX) ou equivalente responsavel pelos servi90s de integra9ao escola-empresa;

VII. Elaborar e disponibilizar instrumentos de avaliayao dos estagios de seus educandos;
VIII. Comunicar a parte concedente do estigio, no inicio do periodo letivo, as datas de realiza9ao de

avalia90es escolares ou academicas, quando previstas em calendlirio escolar;
IX. Avaliar continuamente 0 processo de estagio de seus educandos;
X. Registrar as atividades de estagios para fins de arquivo e inc1usao no historico escolar do

educando, quando da conc1usao do estagio, as informa90es sobre a conc1usao e carga horaria

prevista e realizada, por meio da CEX e da CRE. \~ .
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Art. 7.0
- E facultado ao IFSP celebrar Convenios de Concessao de Estagio, com entes publicos e

privados, nos quais se explicitem 0 processo educativo compreendido nas atividades programadas para
seus educandos e as condil;oes estabe1ecidas neste regulamento.

Paragrafo Unico. A ce1ebral;ao de Convenio de Concessao de Estagio entre 0 IFSP e a parte
concedente nao dispensa a celebral;ao do Termo de Compromisso, a ser fmnado, obrigatoriamente, entre 0

IFSP, a parte concedente e 0 educando.

Das Obriga~oes da Concedente

Art. 8.0
- As pessoas juridicas de direito privado e os orgaos da administral;ao publica direta, autarquica e

fundal;ao de qualquer dos Poderes da Uniao, dos estados, do Distrito Federal e dos municipios, bern como
prafissionais liberais de nivel superior, devidamente registrados em seus respectivos conse1hos de
fiscalizal;ao profissional, podem oferecer estagio, observadas as seguintes obrigal;oes:

I. Celebrar, previamente ou anteriormente adata de imcio de estagio, Termo de Compromisso com 0

IFSP e 0 educando, zelando por seu cumprimento;
II. Ofertar instalal;oes que tenham condil;oes de proporcionar ao educando atividades de

aprendizagem social, profissional e cultural;
III. Indicar funcionario de seu quadro de pessoal como Supervisor de Estagio, com formal;ao ou

experiencia profissional na area de conhecimento desenvolvida no curso do estagiario, para
supervisionar e acompanhar as atividades do estagiario, limitado a ate dez estagiarios,
simultaneamente, por supervisor;

IV. Contratar, em favor do estagiario, segura contra acidentes pessoais, cuja apolice seja compativel
com valores de mercado, conforme estabelecer 0 Termo de Compromisso;

V. Por ocasiao do desligamento do estagiario, entregar 0 termo de realizal;ao do estagio, com
indical;ao resumida das atividades desenvolvidas, dos periodos e da avalial;ao de desempenho;

VI. Manter adisposil;ao da fiscalizal;ao documentos que compravem a relal;ao de estagio;
VII. Aprovar 0 Plano de Atividades do Estagio e dar ciencia nos relatorios de atividades do estagiario,

a serem encaminhados ao IFSP para avalial;ao do Professor Orientador.
§ 10 Quando 0 estagio curricular obrigatorio for realizado em instituil;ao concedente publica, a

responsabilidade pela contratal;ao do segura de que trata 0 inciso IV podera ser assumida pelo IFSP,
condicionado a dec1aral;ao por parte da Concedente da impossibilidade orl;amentaria com 0 encargo.

§ 20 Para os estagios curriculares obrigat6rios dos cursos de licenciatura, a responsabilidade pela
contratal;ao do segura de que trata 0 inciso IV sera assumida pelo IFSP, independentemente se a
Concedente for publica ou privada.

§ 30 Para 0 estagio curricular obrigat6rio dos cursos de licenciatura, 0 papel do Supervisor de
Estligio sera assumido por professor habilitado na area do curso da escola que recebe 0 educando
estagiario.

Art. 9.0
- 0 estagio curricular supervisionado dos cursos de licenciatura ocorrera em instituil;oes de

ensino publicas ou privadas devidamente regularizadas, ap6s a assinatura de Convenio de Concessao de
Estligio de Licenciatura, firmado entre 0 IFSP e a escola concedente de estligio.

Do Estaghirio

Art. 10 - 0 educando regularmente matriculado no IFSP podera realizar estagio curricular
supervisionado desde que atenda aos seguintes requisitos:

I. Ter, no minimo, 16 anos completos na data de seu inicio do estagio;
II. Ter sua matricula regularizada na CRE do campus, antes do inicio do estagio.

III. Atenda aos requisitos previstos no PPC, no caso de estagio obrigat6rio.
Paragrafo Unico: 0 educando que ja tiver conc1uido todas as disciplinas do curso e necessita

realizar somente 0 estagio devera requerer inicialmente a matriculajunto aCRE do campus, que observara
a conveniencia e validade desta antes de iniciar 0 estligio.

Art. 11 - Para realizal;ao do estagio, 0 educando regularmente matriculado devera comparecer aCEX
para formalizar 0 seu cadastro e obter as informal;oes sobre os procedimentos de formalizal;ao do Termo
de Compromisso de Estagio e demais procedimentos sobre 0 acompanhamento do estagio.
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Art. 12 - A jomada de atividade em estagio sera definida de comum acordo entre 0 IFSP, a parte
concedente e 0 educando ou seu representante legal, devendo constar do Termo de Compromisso, ser
compativel com as atividades escolares e nao ultrapassar:

I. Quatro horas diarias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educa9ao especial e dos anos
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educa9ao de jovens e adultos;

II. Seis horas dimas e 30 horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educa9ao
profissional de nivel medio e do ensino medio regular;

III. Oito horas dimas e 40 horas semanais, no caso de cursos que altemam teoria e pratica, nos
periodos em que nao estao programadas aulas presenciais, desde que esteja previsto no projeto
pedag6gico do curso.

Paragrafo Unico: Durante 0 periodo de avalia90es, a carga horaria do estagio podera ser reduzida a
metade do que for estipulado no Termo de Compromisso, para garantir 0 born desempenho do estudante.

Art. 13 - A dura9ao do estagio, na mesma parte concedente, nao podera exceder dois anos, exceto
quando se tratar de estagiario com necessidades especiais.

Art. 14 - 0 estagiario podeni receber bolsa ou outra forma de contrapresta9ao que vier a ser acordada,
sendo compuls6ria a sua concessao, bern como a do auxilio-transporte, na hip6tese de estagio nao
obrigat6rio.

§ lOA eventual concessao de beneficios relacionados a transporte, alimenta9ao e saude, entre
outros, nao caracteriza vinculo empregaticio.

§ r Podera 0 educando se inscrever e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de
Previdencia Social.

Art. 15 - E assegurado ao estagiario, sempre que 0 estagio tiver dura9ao igual ou superior a urn ano,
periodo de recesso de 30 dias, a ser gozado, preferencialmente, durante suas f6rias escolares.

§ 1° 0 recesso de que trata este artigo devera ser remunerado, quando 0 estagiario receber bolsa ou
outra forma de contrapresta9ao.

§ 2° Os dias de recesso previstos neste artigo serao concedidos de maneira proporcional, nos casos
de 0 estagio ter dura9ao inferior a urn ano.

Art. 16 - Aplica-se ao estagiario a legisla9ao relacionada a saude e seguran9a no trabalho, sendo sua
execu9ao de responsabilidade da parte concedente do estagio.

Art. 17 - Atividades desenvolvidas pelos educandos vinculadas a projetos de inicia9ao cientifica e
tecno16gica, projetos de extensao e monitorias do IFSP poderao ser validadas como estagio, desde que
atendidos os pressupostos apresentados nos artigos 1.° e 2.° deste regulamento e demais formalismos
emanados pelo mesmo.

§ 1° Para valida9ao das atividades de que trata 0 caput deste artigo, 0 Termo de Compromisso
Intemo sera firmado, previamente, entre 0 educando, a escola e 0 professor orientador do educando no
projeto citado no caput deste artigo, em substitui9ao ao Termo de Compromisso.

§ 2° A aprova9ao do Termo de Compromisso Intemo estara condicionada aaprova9ao do Professor
Orientador de Estagio;

§ 3° 0 Plano de Atividades de Estagio contido no Termo de Compromisso Intemo devera
contemplar as atividades previstas no projeto a ser desenvolvido pelo educando.

§ 4° 0 papel da supervisao do estagio sera desempenhado pelo orientador do educando no projeto.
§ 5° Fica mantida a obrigatoriedade da apresenta9ao de relat6rio com as atividades desenvolvidas

no projeto;
§ 6° 0 Professor Orientador de Estagio fara 0 acompanhamento e avalia9ao das atividades

desenvolvidas pelo educando no projeto de forma analoga aos estagios em outra Concedente;
§ 7° 0 Professor Orientador do Projeto ou responsavel pela monitoria nao podera ser 0 Professor

Orientador de Estligio.

Da Coordenadoria de Extensao

Art. 18 - ACoordenadoria de Extensao (CEX) ou equivalente responsavel pelos servi90s de integra9ao
escola-empresa, compete:

I. Identificar, divulgar e cadastrar as oportunidades de estagio;
II. Cadastrar os educandos interessados em estagio;

III. Encaminhar aparte concedente os educandos candidatos ao estagio;
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IV. Fomecer ao educando informa90es e documenta90es necessarias a efetiva9ao, acompanhamento e
finaliza9ao do estagio;

V. Propor Convenios de Concessao de Estagio, quando for 0 caso, e supervisionar os Termos de
Compromisso para fins de estagio;

VI. Assessorar 0 educando estagiario durante a realiza9ao e finaliza9ao do estagio;
VII. Dar guarda a documenta9ao final de conc1usao do estagio por, no minimo, cinco anos;

VIII. Encaminhar a CRE os documentos comprobatorios da conc1usao do estagio;
IX. Assegurar a legalidade dos procedimentos formais de estagio;
X. Encaminhar, semestralmente, informa90es sobre estagios a PRX;

XI. Elaborar pesquisas quanta a oferta de vagas para estagio;
XII. Avaliar os relatorios de estagio quanta as habilidades e competencias necessarias ao desempenho

profissional identificadas como ausentes pelo estagiario, supervisor ou pelo Professor Orientador
de Estagio em rela9ao aquelas previstas no PPC, propondo adequa90es a este, devidamente
substanciadas, quando necessario.

XIII. Seguir estritamente os projetos de estagio previstos nos PPC.
Paragrafo Unico: A CEX efetivara entendimentos junto as empresas concedentes no sentido de

divulgar a oferta de estagio e facilitar 0 encaminhamento de educandos, nao sendo, entretanto,
responsavel pela obten9ao de vagas. Respeitadas as condi90es gerais estabelecidas pelo IFSP, 0 educando
podera obter a propria vaga de estagio.

Art. 19 - Cabe ainda a CEX, com 0 apoio do Professor Orientador de Estagio:
I. Prestar atendimento as empresas ofertantes de vagas de estagio quanta a divulga9ao das ofertas

de estagio e emprego;
II. Divulgar 0 perfil do IFSP junto ao setor produtivo em area de sua atua9ao;

III. Criar mecanismo para obter informa90es a respeito de demandas do setor produtivo.

Do Professor Orientador

Art. 20 - 0 acompanhamento do estagio curricular supervisionado e feito pelo Professor Orientador de
Estagio do IFSP por meio de:

I. Encontros semanais entre professor orientador e estagiario durante 0 periodo de estagio;
II. Orienta9ao ao estudante sobre atividades de planejamento, execu9ao, acompanhamento e

avalia9ao do processo de ensino e aprendizagem, tudo de acordo com 0 Plano de Atividades de
Estagio em consonancia com 0 PPC;

III. Visitas as institui90es, empresas ou escolas concedentes de estagio, quando julgar necessario;
IV. Valida9ao das atividades de estagio por meio dos formularios constantes do Plano de Atividades

de Estagio em consonancia com 0 PPC.

Art. 21 - Ao Professor Orientador de Estagio compete:
I. Zelar pelo desenvolvimento academico do estagio, orientando 0 educando e divulgar este

regulamento;
II. Elaborar, em conjunto com a parte concedente, 0 Plano de Atividades de Estagio, levando em

considera9ao os objetivos estabelecidos neste regulamento;
III. Acompanhar 0 desenvolvimento do Plano de Atividades de Estagio, assistindo os educandos

durante 0 periodo de realiza9ao;
IV. Avaliar 0 relatorio de estagio;
V. Assegurar a compatibilidade das atividades desenvolvidas no estagio com as previstas no PPC;

VI. Sugerir junto as coordenadorias dos cursos, eventos, palestras e visitas tecnicas;
VII. Participar de reunioes junto a CEX;

VIII. Elaborar, ao final de cada semestre, relatorio das atividades desenvolvidas por seus orientandos
durante 0 estagio supervisionado e encaminha-Io a CEX ou equivalente pelos servi90s de
integra9ao escola-empresa

IX. Fixar e divulgar datas e horarios compativeis ao calendario escolar e ao periodo do curso do qual
e 0 orientador para assistir os estagiarios;

Art. 22 - 0 Professor Orientador de Estagio sera indicado pela coordenadoria da area ou colegiado
curso, quando for 0 caso, e designado pelo diretor geral do campus mediante portaria.
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Da Formaliza~ao

Art. 23 - A formaliza<;ao do estagio ocorre mediante ce1ebra<;oes do Termo de Compromisso,
obrigat6rio, e do Convenio de Concessao de Esmgio, facultativo, e devera, impreterivelmente, ocorrer
antes do inicio do estagio.

Paragrafo Unico. Nao sera validado, para fins de computo de carga horaria, qualquer periodo
anterior ao de celebra<;ao de que trata 0 caput.

Art. 24 - 0 Termo de Compromisso e urn instrumento juridico, periodicamente reexaminado, em que
estarao acordadas todas as condi<;oes de realiza<;ao do estagio entre 0 educando e a parte concedente, com
interveniencia obrigat6ria do IFSP.

Paragrafo Unico. A validade do Termo de Compromisso sera de, no maximo, 12 (doze) meses, a
partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado por igual periodo ate, no maximo, 24 (vinte e
quatro) meses, exceto no caso previsto no artigo 13°.

Art. 25 - 0 Plano de Atividades de Estagio e parte integrante do Termo de Compromisso e, devera
conter, obrigatoriarnente, as atividades previstas a serem desenvolvidas em consonancia com os
conhecimentos, competencias e habilidades elencadas no PPC.

Paragrafo Unico. 0 caput deste artigo nao se aplica para 0 estagio obrigat6rio das licenciaturas.

Art. 26 - 0 desligamento do estagiario ocorrera automaticarnente ao termino do Termo de Compromisso.

Art. 27 - 0 estagiario podera ser desligado da Concedente antes do encerramento do periodo previsto por
interesse de qualquer uma das partes, devendo, neste caso, 0 solicitante formalizar as outras partes,
mediante formaliza<;ao do Termo de Rescisao.

Art. 28 - Quando requerido pela parte concedente ou por Agente de Integra<;ao, 0 IFSP podera celebrar
Convenio de Concessao de Estagio, que e urn instrumento juridico, periodicarnente reexaminado, em que
estarao explicitadas as responsabilidades do IFSP e da parte concedente, conforme previsto nos artigos
6.°,7.°,8.° e 9.°.

Paragrafo unico. A validade do Convenio de Concessao de Estagio sera de, no maximo, 12 (doze)
meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado automaticamente por igual periodo ate 0
limite de 60 meses, salvo expressa manifesta<;ao contraria a ser apresentada ate, no maximo, 30 (trinta)
dias do termino previsto.

Do Acompanhamento e Avalia~ao

Art. 29 - 0 estagio, como ato educativo escolar supervisionado, devera ter acompanhamento efetivo pelo
Professor Orientador de Estagio do IFSP e pelo Supervisor de Estagio da parte concedente, mediante
avalia<;oes das atividades, relat6rios, entre outros, por periodo.

Art. 30 - 0 acompanharnento dos periodos de estagio e de responsabilidade do IFSP e efetivar-se-a por
meio de relat6rios elaborados pelo estagiario, avaliado pela concedente por meio do Supervisor do
Estagio, e aprovado pe10 Professor Orientador de Estagio, atendendo as finalidades descritas nos artigos
1.0 e 2.° desse regularnento.

Paragrafo unico. A dura<;ao minima de cada periodo de estagio e a periodicidade dos relat6rios de
esmgio serao definidas pelo Professor Orientador de Estagio.

Art. 31- Na avalia<;ao e aprova<;ao do periodo de estagio serao consideradas:
I. A compatibilidade das atividades desenvolvidas com as previstas no Plano de Atividades de

Estagio previarnente aprovado;
II. A compatibilidade das atividades desenvolvidas e nao previstas no Plano de Atividades de

Estagio com 0 PPC;
III. A qualidade e eficacia das atividades realizadas;
IV. A capacidade inovadora ou criativa demonstrada pelo estagiario;
V. A capacidade do estagiario de se adaptar socialmente ao ambiente institucional.

Art. 32 - Sendo as atividades desenvolvidas nao compativeis com 0 Plano de Atividades de Estagio e
com 0 PPC, estas deverao ser ajustadas imediatamente.

§ 1° No caso de nao compatibilidade das atividades relatadas, 0 periodo nao sera considerad valida
para 0 estagio.
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§ rNa reincidencia de atividades nao compativeis, 0 estagio sera cance1ado pelo IFSP.

Art. 33 - Urn determinado periodo de estagio sera considerado valido quando as atividades realizadas e
os procedimentos de acompanhamento forem aprovados pelo Supervisor de Estligio e pelo Professor
Orientador de Estagio em documentac;ao final de conc1usao do estagio.

Art. 34 - 0 educando tera cumprido suas atividades de estagio curricular obrigat6rio quando a soma das
cargas horarias de todos os seus periodos de estagio for igual ou superior acarga horliria estabelecida para
o estagio no PPC.

Paragrafo unico. Cabera aCEX informar aCRE quando do cumprimento das atividades de estagio
curricular pelo educando.

Art. 35 - No caso das licenciaturas, 0 estagio obrigat6rio sera computado somente a partir do inicio da
segunda metade do curso, conforme diretrizes curriculares nacionais para a formac;ao de professores.

Do Aproveitamento Profissional
Art. 36 - 0 educando empregado na iniciativa privada ou publica podera aproveitar suas atividades
profissionais para dispensar parcial ou totalmente 0 estagio, desde que atue na area do respectivo curso e
sejam suas atividades aprovadas pelo Professor Orientador de Estagio.

§ 10 Quando a situac;ao do educando empregado nao for contemplada no caput, 0 estagio podera ser
realizado na instituic;ao empregadora, desde que esta possua area correlata ade seu curso e seja permitido
ao estudante empregado realizar suas atividades na respectiva area correlata, porem, com a ciencia e
aprovac;ao do Professor Orientador de Estagio;

§ r A habilitac;ao do educando caracterizando-o como empregado sera constituida pelo registro em
carteira profissional (CTPS), funcional ou documento equivalente com durac;ao igual ou superior a
durac;ao de estagio previsto no PPC.

§ 30 0 educando da licenciatura que exerc;a atividade docente regular na educac;ao basica, em
periodo concomitante ao periodo de estagio do curso, podera ter ate 0 maximo de 200 (duzentas) horas
aproveitadas como estligio, a criterio do Professor Orientador de Estagio e respeitado 0 disposto no PPC.

Art. 37 - 0 educando proprietlirio de empresa podera aproveitar suas atividades profissionais para
dispensar parcial ou totalmente 0 estagio, desde que atue na area do respectivo curso e suas atividades
estejam aprovadas pelo Professor Orientador de Estagio.

§ 10 Quando a situac;ao do educando proprietario nao for contemplada no caput, 0 estagio podera ser
realizado na empresa, desde que esta possua area corre1ata a de seu curso e as atividades previstas estejam
aprovadas pelo Professor Orientador de Estagio.

§ 20 A habilitac;ao do educando caracterizando-o como proprietlirio sera constituida pelo contrato
social da empresa, devidamente registrado na junta comercial correspondente, com durac;ao igual ou
superior adurac;ao de estagio previsto no PPC.

Art. 38 - 0 educando trabalhador autonomo ou prestador de servic;os podera aproveitar suas atividades
profissionais para dispensar parcial ou totalmente 0 estagio, desde que atue na area do respectivo curso,
esteja com documentac;ao regulamentada e sejam suas atividades aprovadas pelo Professor Orientador de
Estagio.

Paragrafo Unico. A habilitac;ao do profissional caracterizado como autonomo sera constituida pelo
registro na entidade de c1asse que regulamenta a sua profissao, com durac;ao igual ou superior adurac;ao
de estagio previsto no PPC.

Art. 39 - A validade da dispensa parcial ou total de estagio, prevista nos artigos 35, 36 e 37, somente sera
permitida para a atividade profissional com data posterior ao periodo de sua habilitac;ao para 0 estagio
dentro do curso e com durac;ao superior aprevista no PPC.

Art. 40 - Para a dispensa parcial ou total de estagio, prevista nos artigos 35, 36 e 37,0 educando devera
levar aCRE os seguintes documentos:

I. Requerimento de dispensa devido a aproveitamento profissional, conforme modelo;
II. Documento de habilitac;ao comprobat6rio da experiencia profissional;

III. Relat6rio sucinto contendo:
a. Identificac;ao do mesmo;
b. Situac;ao do educando: func;ao/cargo;
c. Principais atividades desenvolvidas;
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d. Tempo de trabalho na empresa e periodo a ser computado para a dispensa;
e. Declara9ao assinada pelo chefe imediato ou setor responsave1 da empresa, no caso de

empregado, ou pelo proprio educando, no caso de proprietario de empresa, autonomo ou
prestador de servi90, contendo avalia9ao livre e direta acerca de desempenho, considerando
as habilidades desenvolvidas.

Art. 41- A dispensa do estagio somente sera concedida apos a avalia9ao do Professor Orientador de
Estagio.

Art. 42 - A CEX devera encaminhar a CRE memorando informando que 0 educando cumpriu com
aproveitamento 0 estagio obrigatorio.

Das Disposi~oes Gerais
Art. 43 - A realiza9ao do estagio do ensino medio, quando ocorrer, devera ser concomitantemente ao
periodo do curso e 0 acompanhamento sera analogo ao dos esrngios curriculares, devendo sua carga
horaria ser apostilada no historico escolar.

Art. 44 - Visitas tecnicas, palestras, feiras, conven90es e outros eventos de curta dura9ao nao serao
computados como horas de estagio.

Art. 45 - As horas de "pRATICA" como componente curricular, bem como as atividades academico
cientificas curriculares dos cursos de licenciatura, nao se caracterizam como estagio e nao sao objeto
deste regulamento.

Art. 46 - 0 IFSP e a parte concedente poderao recorrer a servi90s de agentes de integra9ao publicos e
privados mediante condi90es acordadas em instrumento juridico apropriado, devendo ser observada, no
caso de contrata9ao com recursos publicos, a legisla9ao que estabelece as normas gerais de licita9ao.

§ 10 Cabe aos agentes de integra9ao, como auxiliares no processo de aperfei90amento do instituto
do estagio:

I. Identificar oportunidades de estagio;
II. Ajustar suas condi90es de realiza9ao;

III. Fazer 0 acompanhamento administrativo;
IV. Encaminhar negocia90es de seguros contra acidentes pessoais;
V. Cadastrar os educandos.
§ r Evetada a cobran9a de qualquer valor dos educandos a titulo de remunera9ao pelos servi90s

referidos nos incisos deste artigo.
§ 30 Os agentes de integra9ao serao responsabilizados civilmente se indicarem estagiarios para a

realiza9ao de atividades nao compativeis com a programa9ao curricular estabelecida para cada curso,
assim como estagiarios matriculados em cursos para os quais nao ha previsao de estagio curricular.

Art. 47 - As normas operacionais para atendimento deste regulamento, bem como os modelos de
formularios relativos a formaliza9ao do estagio e relatorios, deverao constar em documento proprio
denominado Manual do Estagiario do IFSP, e1aborado pela PRX, obedecendo estritamente aos projetos de
estagio previstos nos ppc.

Art. 48 - 0 nao cumprimento das normas estabelecidas neste regulamento pelos educandos estagiarios ou
pela parte concedente resultara na nao valida9ao do esta io ou no seu celamento pelo IFSP.

Art. 49 - Os casos omissos no presente regulament s pela Reitoria.

ARNALDO


