
Cartilha sobre
Estágio



Introdução

Um dos objetivos da Jornada Profissional do Aluno é garantir o desenvolvi-
mento das competências e habilidades fundamentais para atuação profis-
sional, através do estágio supervisionado.

O estágio supervisionado consiste nas atividades de aprendizagem
social,  profissional e cultural, proporcionadas ao educando pela vivência
em situações reais de vida e trabalho, no ensino, perpassando as etapas
do  processo de formação teórico-prática, e realizadas na comunidade
em  geral, ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado,
através de um processo educativo e supervisionado, podendo ser
obrigatório  ou não obrigatório.

Nosso objetivo é que esta cartilha esclareça as suas principais dúvidas
quanto ao processo de estágio. 



1. O que é o estágio?

Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo
 de estudantes. O estágio integra o itinerário formativo do estudante e
faz parte do projeto pedagógico do curso (art. 1º e seu § 1º da Lei 11.788/2008). 

2. Qual o objetivo do estágio? 

O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento
do educando para a vida cidadã e para o trabalho (§ 2º do art. 1º da Lei 11.788/2008). 

3. O que é estágio obrigatório?

É o estágio definido como obrigatório no projeto pedagógico do curso, cuja carga
horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma (§ 1º do art. 2º da
Lei nº 11.788/2008).

4. O que é estágio não obrigatório? 

É o estágio desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária
regular e obrigatória, e parte do projeto pedagógico do curso (§ 2º do art. 2º
da Lei nº 11.788/2008).



5. Quem pode ser estagiário?

Estudantes que estiverem 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 (art. 1º da Lei nº 11.788/2008).

6. O que é instituição de ensino? 

É a entidade dedicada à educação, empreendida por organização oficialmente
reconhecida e polarizada para proporcionar cursos, nos termos da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9.394/1996). 

7. Quem pode contratar estagiário?

As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública
direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Também os profissionais liberais
de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos,
podem oferecer estágio (art. 9º da Lei nº 11.788/2008).

8. O estágio é uma relação de emprego?

Não. O estágio não caracteriza vínculo de emprego de qualquer natureza,
desde que observados os requisitos legais, não sendo devidos encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários (art. 3º e 15 da Lei nº 11.788/2008). 



9. Quais requisitos devem ser observados 
na concessão do estágio? 

- matrícula e frequência regular do educando público-alvo da lei 
- celebração dos documentos obrigatórios 
- validação das atividades descritas no plano de atividades de estágio

10. O estágio deve ter acompanhamento pelo
professor orientador da instituição de ensino
e pelo preceptor da parte concedente? 

Sim. O estágio como ato educativo escolar supervisionado deve ter acompanha-
mento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e pelo supervisor
da parte concedente, comprovado por vistos nos documentos de estágio. 

11. Quem deverá ser o supervisor do
estagiário da parte concedente? 

O supervisor do estagiário da parte concedente deve ser funcionário do seu 
quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário (inciso III do art. 9º
da Lei 11.788/2008).



12. Como deve ser definida a jornada de
atividade do estagiário? 

A jornada de atividade do estagiário deve ser definida de comum acordo entre
a instituição de ensino, a parte concedente e o estudante, devendo constar do
Termo de Compromisso de Estágio, e ser compatível com as atividades
escolares observando a duração máxima prevista na lei (caput do art. 10 da
Lei 11.788/2008). 

13. Qual a duração máxima da jornada de
atividade de estágio?

6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do
ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino
médio regular.

14. Quais são os documentos obrigatórios
para iniciar o estágio?
- Convênio para realização de estágio; 
- Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório;
- Plano de Atividades de Estágio. 

15. Quais são os documentos que preciso
apresentar no final do semestre?
- Relatório;
- Ficha de avaliação.



16. Para que serve cada documento?

Convênio:

Para que serve:

estabelece a parceria de estágio entre a faculdade e a empresa

concedente de estágio. 

Quem assina: faculdade e empresa. Tanto a faculdade quanto o aluno

ou empresa podem ter a iniciativa de providenciar este documento.

Procedimento:

1) faculdade: preenche o documento, encaminha para assinatura da

empresa, arquiva o documento, divulga para a comunidade acadêmica.

2) aluno: preenche o documento, encaminha para assinatura da empre-

sa, posta no link entrega-doc-estagio.gsaeducacional.com.br para assi-

na tura eletrônica da faculdade, encaminha uma cópia para a empresa

e posta uma cópia na NAV para o professor supervisor de estágio.

3) empresa: preenche o documento, encaminha para assinatura da

faculdade, arquiva uma cópia.



Termo de compromisso de estágio

Para que serve:

é o contrato de estágio do aluno e o que compra que ele fez estágio em

determinada empresa. Documento que define carga horária, data de início

e término, curso e período, direitos e deveres de todos os envolvidos.

Pode ser remunerado ou não (quem define é a empresa).

Quem assina: faculdade, aluno e empresa.

Procedimento:

aluno preenche o documento, assina, solicita a assinatura da empresa,

envia para o link entrega-doc-estagio.gsaeducacional.com.br para

assinatura eletrônica da faculdade, recebe o documento assinado pela

faculdade, baixa em seu computador e posta na NAV para o seu professor

supervisor de estágio.



Plano de atividades de estágio:

Para que serve:

é o documento que tem descrito as atividades que o aluno desenvolverá 

no campo de estágio. Estas atividades precisam estar relacionadas com a

área de formação e devem ser validadas por todos os envolvidos.

Quem assina: faculdade, aluno e empresa.

Procedimento:

aluno preenche o documento com a ajuda do preceptor do campo e

professor supervisor de estágio, assina, solicita a assinatura do preceptor

do campo, envia para o link entrega-doc-estagio.gsaeducacional.com.br

para assinatura eletrônica da faculdade, recebe o documento assinado

pela faculdade, baixa em seu computador e posta na NAV para o seu

professor supervisor de estágio.



Relatório:

Para que serve:

é o documento que tem descrito as atividades que o aluno desenvolveu

no campo de estágio, quais competências e habilidades desenvolvidas.

É o que comprova que o aluno desenvolveu de fato o seu estágio.

Quem assina: aluno

Procedimento:

aluno elabora o relatório, assina e posta na NAV para o seu professor

supervisor de estágio, no final do semestre. Cabe ao professor supervisor

de estágio solicitar um relatório parcial a ser entregue na data definida

pelo professor.

Ficha de avaliação:

Para que serve:

é o formulário que documenta a avaliação do preceptor do campo de

estágio, de acordo com as competências e habilidades que precisam

ser desenvolvidas no aluno.

Quem assina: preceptor do campo de estágio.

Procedimento:

o aluno encaminha o documento para o preceptor do campo, que

preenche e devolve ao aluno. Este deverá postar o documento na NAV

para o seu professor supervisor de estágio, no final do semestre.



17. Onde encontro os documentos?

Todos os documentos serão disponibilizados aos alunos pelo professor
supervisor de estágio.

18. Como o aluno saberá o que precisa ser
preenchido nos documentos?

Em todos os documentos há uma marcação em amarelo para sinalizar os
locais onde deverão ser preenchidos.

19. E se uma das partes envolvidas no estágio
quiser rescindir o estágio?

Caso haja necessidade de rompimento do Termo de Compromisso de Estágio,
o aluno ou a instituição concedente do estágio deverá apresentar para a IES,
a rescisão do estágio. A faculdade possui um modelo de documento que
poderá ser disponibilizado ao aluno e/ou empresa.

20. E se o estágio for prorrogado?

Caso necessário estender o tempo de duração do estágio, deverá ser 
formalizado o termo aditivo, antes que encerre o período estabelecido no termo
de compromisso.



21. Quais são os pré-requisitos para aprovação
no estágio?
- Documentação obrigatória e validação;
- Cumprimento da carga horária estabelecida na matriz;
- Avaliação positiva do preceptor do campo e professor supervisor de estágio.

22. O que o professor irá lançar no portal
acadêmico?
- APTO: quando o aluno atende todos os pré-requisitos.

- INAPTO: quando o aluno não atende pelo ao menos um dos pré-requisitos e
não regulariza sua situação dentro do prazo estipulado pela faculdade.

- PENDENTE: quando o aluno não atende pelo ao menos um dos pré-requisitos,
mas regulariza sua situação dentro do prazo estipulado pela faculdade.
Essa situação está em vigor somente em 2021-1, por conta da pandemia.

Os alunos que não iniciaram o estágio em 2021-1 deverão postar na NAV uma
justificativa em carta de próprio punho, que será deferida ou não pelo professor
supervisor de estágio.



23. E caso o aluno não apresente nenhum
documento na NAV até o prazo estipulado
pela faculdade?

Nesta situação o aluno ficará com status “Inapto” e deverá se matricular em
dependência em estágio para o cumprimento desta unidade curricular.

24. Como será feito o registro acadêmico
do estágio?
O professor supervisor de estágio deverá lançar o status do aluno no portal 
acadêmico. As opções são: apto, inapto, pendente.

25. Os alunos podem fazer o estágio
obrigatório durante as férias acadêmicas?

Sim, desde que apresentado o termo de compromisso e plano de atividades
para o professor supervisor de estágio.

26. Os alunos podem fazer estágio em dois
lugares ao mesmo tempo?

Sim, desde que não ultrapasse as 6h diárias e 30h semanais definidas na
 Lei de Estágio 11.788.



27. O aluno pode fazer estágio no próprio
emprego?
Existem 2 situações que viabilizam o estágio no próprio emprego:

1) Quando as atividades de trabalho estão relacionadas à área de formação
do aluno.

2) Quando a empresa desloca o funcionário/aluno para desenvolver atividades
em outra área da empresa e que está relacionada à área de formação.

28. Se o aluno trabalha na área de formação,
ele pode ser dispensado do estágio?
A Lei de Estágio não permite dispensa de estágio, sendo este um componente
curricular obrigatório.

29. Para aqueles alunos que trabalham, como
fazer o estágio obrigatório?
O aluno poderá negociar com a empresa a dispensa de determinadas horas
semanais do trabalho, para a realização do estágio. Outra alternativa é realizar o
estágio no período de férias do trabalho.

30. A empresa concedente de estágio precisa
fornecer o seguro de vida do aluno?
Todos os alunos desta instituição de ensino possuem seguro de vida e, portanto,
 a empresa concedente de estágio não precisa providenciar o mesmo.



Flávia Guimarães Ribeiro
Gerente da Jornada Profissional do Aluno


