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INTRODUÇÃO AO MANUAL DO ESTAGIÁRIO

Este Manual tem como finalidade orientar o discente do Colégio Técnico Indus-
trial Prof. Mário Alquati – CTI, interessado em realizar estágio, quanto aos procedimen-
tos práticos e legais a serem seguidos para a realização do mesmo.

Um amplo conjunto de informações está inserido neste Manual, desde o Regi-
mento Interno de Estágio até modelos dos documentos necessários para o acompa-
nhamento do estágio, presentes inclusive em forma eletrônica, no disco em anexo. É
importante salientar que os modelos contidos neste Manual são apresentados como
propostas, cabendo à empresa adotá-los ou não.

A Coordenadoria de Relações Empresariais – CORE está à disposição do futuro
estagiário para auxiliá-lo na sua colocação no mercado de trabalho, seja como estagiá-
rio ou como funcionário junto a uma empresa do cenário nacional ou internacional.
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REGIMENTO INTERNO DO ESTÁGIO

Art. 1o Do Estágio Profissional Supervisionado

O Estágio Profissional Supervisionado tem como finalidade ( conforme Art. 37
do Regimento Interno do CTI ):

 i. inserir o aluno no mercado de trabalho;

 ii. proporcionar ao educando o seu crescimento pessoal e técnico, mediante a
vivência de um ambiente real de trabalho;

 iii. permitir a avaliação e adequação curricular da Escola e seus profissionais;

 iv. colocar o Colégio em contato com o meio empresarial, visando à divulgação
do nome da instituição e à obtenção de parcerias para atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

§1o O Estágio Profissional Supervisionado deverá ter, pelo menos, 1/3 da carga ho-
rária curricular mínima do Ensino Profissionalizante da respectiva área. O menor
prazo acumulado para a execução do Estágio Profissional Supervisionado é de 3
meses.

§2o O Estágio Profissional Supervisionado poderá ser composto por vários estágios
parciais. Neste caso, o número total de horas e meses será acumulado, desde
que, a cada estágio parcial, a respectiva Comissão de Estágio o reconheça atra-
vés da ficha intitulada Parecer final da Comissão de Estágio, conforme modelo
que acompanha este Manual, entregue ao estagiário pela própria Comissão, ao
final de cada período de estágio.

§3o Serão também consideradas como horas de estágios parciais, até um limite
acumulado de 10% da carga horária requerida, desde que devidamente autori-
zadas pela respectiva Comissão de Estágio, as horas referentes à:

i. Realização de cursos reconhecidos pela Instituição de ensino;

ii. Realização de micro-estágios (visitas técnicas).

§4o Os estágios parciais somente poderão ser reconhecidos pela respectiva Comis-
são de Estágio, quando realizados após o aluno já ter concluído metade da car-
ga horária do currículo profissionalizante de seu respectivo curso. Para a reali-
zação de estágios parciais o aluno não precisará estar matriculado na disciplina
e/ou módulo de Estágio Supervisionado.

§5o Do total de horas mínimas requeridas para o Estágio Profissional Supervisiona-
do, no mínimo metade deverá ser realizada após o término de 80% da carga ho-
rária do último período/módulo pertencente ao respectivo curso profissionali-
zante. Este percentual deverá ser atestado pela respectiva Comissão de Está-
gio. Nesta situação, o aluno deverá então se matricular na disciplina e/ou módulo
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de Estágio Supervisionado. Para realizar esta matrícula o discente deverá se di-
rigir ao setor de Registro Acadêmico da Instituição de Ensino.

Art. 2o Do Local do Estágio

O Estágio Profissional Supervisionado, em geral, é realizado junto a empre-
sas públicas e/ou privadas. Dependendo da disponibilidade de algumas Divisões de
Ensino também é possível que este seja realizado nas próprias dependências do
CTI. Em qualquer caso é necessária a aprovação do local pela respectiva Comissão
de Estágio.

Art. 3o Do Contrato de Estágio

O Contrato de Estágio ( ou Termo de Compromisso ) é o documento emitido
pela empresa concedente do estágio ou por uma empresa prestadora de serviço na
área de fornecimento de recursos humanos contratada pela primeira, onde são
apresentados os termos de compromisso assumidos com o estagiário e os deste
para com a empresa. Ao também assinar o Contrato de Estágio a Instituição de En-
sino reconhece os seus termos e a parceria com a empresa.

§1o O estágio junto a empresas públicas e/ou privadas somente poderá ser iniciado
após as devidas assinaturas no Contrato de Estágio, o qual envolve o estagiário,
os representantes legais da empresa e a Instituição de Ensino. Uma vez assina-
do pela empresa ( e rubricado em todas as suas páginas ), este contrato deverá
ser encaminhado a CORE em, no mínimo 3 vias, para que seja assinado pelo
estagiário e pelo representante legal da Instituição de Ensino.

§2o No caso do estágio ser realizado fora da cidade da Instituição de Ensino de ori-
gem e o estagiário já estar nesta nova cidade, ele também já deverá assinar o
Contrato de Estágio antes que este seja enviado para a Instituição.

§3o Uma cópia deste Contrato, devidamente assinado, deverá ficar nos arquivos da
CORE, e as demais cópias serão devolvidas para a empresa. É direito do esta-
giário ficar com uma cópia em seu poder.

§4o O início do estágio só passará a ter validade a partir da data em que a Instituição
de Ensino assinar o Contrato de Estágio, não tendo este efeito retroativo. As im-
plicações legais envolvidas com estagiários que estejam atuando dentro da em-
presa, sem o Contrato de Estágio regularizado, são de responsabilidade exclusi-
va da própria empresa.

§5o A citação da apólice de seguro (número, empresa seguradora, etc...) do estagiá-
rio é imprescindível para a assinatura do contrato de Estágio pela Instituição de
Ensino. A falta destes dados implicará a não aceitação do Contrato.
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Art. 4o Da Comissão de Estágio

A Comissão de Estágio de cada Divisão de Ensino é responsável pela gestão
e avaliação dos estágios ligados à própria Divisão.

§1o A Comissão de Estágio será composta por:

 i. Chefe da Divisão de Ensino ( Coordenador da Comissão );

 ii. dois professores efetivos da área profissionalizante abordada pela Divisão;

 iii. um aluno do curso correspondente à Divisão.

§2o Os dois professores citados acima deverão ser eleitos, por voto direto, por todos
os professores efetivos da área profissionalizante abordada pela divisão. Esses
também indicarão três nomes de alunos formandos do curso correspondente à
divisão, para serem contatados para a ocupação da vaga discente na Comissão
de Estágio. No caso de nenhum deles aceitar a referida vaga, o chefe de divisão
indicará um aluno. Todo o processo eletivo aqui apresentado é de responsabili-
dade do chefe da divisão.

§3o O mandato dos professores da Comissão de Estágio será de 4 anos, com direito
à reeleição, e o do discente será de 1 ano, sem direito à reeleição.

§4o O voto do Chefe da Divisão decidirá os casos de empate em processos de vota-
ção envolvendo a Comissão de Estágio.

§5o É de competência da Comissão de Estágio:

 i. estabelecer os critérios para a aceitação e avaliação dos estágios  parciais
e supervisionados;

 ii. emitir parecer ao estagiário da realização do seu estágio no local indicado e
com as respectivas atividades programadas pela empresa, e expostas pelo
estagiário, conforme a ficha Solicitação de Liberação de Estágio, encami-
nhada por este para a Comissão de Estágio;

 iii. nomear um Responsável da Instituição de Ensino pelo Estágio do aluno
entre os professores efetivos da área profissionalizante abordada pela divi-
são. No caso do estagiário não aceitar o seu responsável do estágio, um
novo professor deverá ser apontado pelo chefe da divisão, que deverá ser
aceito pelo aluno;

 iv. analisar mensalmente a situação do estagiário, fazendo uso do parecer do
Responsável da Instituição de Ensino pelo Estágio e do próprio aluno,
quando possível;

 v. manter a guarda de toda a documentação de avaliação do está-
gio/estagiário/empresa, até esta ser encaminhada para a CORE ao final do
período de estágio;
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 vi. reconhecer os estágios parciais, quando os julgar adequados, mediante a
entrega ao estagiário, da ficha intitulada Parecer Final da Comissão de Es-
tágio. O estagiário, para ter este direito, já deverá estar na segunda metade
do seu curso;

 vii. avaliar o estagiário ao final do(s) seu(s) estágio(s) preenchendo a ficha in-
titulada Parecer Final da Comissão de Estágio;

 viii. encaminhar à CORE, ao final do estágio, toda a documentação relativa ao
mesmo. Uma cópia da ficha Parecer Final da Comissão de Estágio será
entregue ao próprio;

 ix. julgar casos especiais não contidos neste Manual, quando então poderá so-
licitar a presença do Coordenador da CORE a fim de que participe do pro-
cesso de discussão.

Art. 5o Do Responsável da Instituição de Ensino pelo Estágio

Professor nomeado pela respectiva Comissão de Estágio que é responsável
pelo acompanhamento do estágio do aluno junto à empresa.

§1o Compete ao Responsável da Instituição de Ensino pelo Estágio:

 i. acompanhar o desenvolvimento do estagiário durante o período de estágio;

 ii. receber e avaliar as fichas Avaliação do Estágio pela Empresa e Avaliação
do Estágio pelo estagiário, recebidas mensalmente. Ao final do estágio es-
tas fichas devem ser encaminhadas à respectiva Comissão de Estágio;

 iii. proporcionar contatos com o estagiário e com o Responsável da Empresa
pelo Estágio visando a tomadas de decisão que venham beneficiar o esta-
giário, a empresa e a Instituição de Ensino;

 iv. participar do processo de avaliação final do estagiário;

 v. alertar a Comissão de Estágio quanto a problemas que estejam ocorrendo
durante a realização do estágio;

 vi. procurar a Comissão de Estágio para casos especiais que estejam exigindo
um posicionamento da Instituição de Ensino.

§2o O Responsável da Instituição de Ensino pelo Estágio é ligado ao estágio e não
ao estagiário, ou seja, alunos que realizem mais de um estágio poderão vir a ter
diferentes responsáveis em cada um deles.

§3o Caso a Comissão de Estágio, por motivo(s) justificado(s), autorize o afastamento
do Responsável da Instituição de Ensino pelo Estágio de suas atividades, esta
nomeará um novo professor para a função. Toda documentação do estágio e o
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seu parecer pessoal até o momento em que acompanhou o estagiário deverão
ser repassados para o novo responsável pelo estágio.

§4o O professor responsável pelo estágio deixará esta função ao final do período do
respectivo estágio.

Art. 6o Do Estagiário

Discente que realiza atividades de estágio junto a empresas públicas e/ou pri-
vadas ou na própria Instituição de Ensino de origem.

§1o Compete ao Estagiário:

 i. informar à CORE e à Comissão de Estágio de sua Divisão de Ensino, de
forma antecipada, da realização do estágio e de suas condições ( prazo,
atividades, empresa, etc ... );

 ii. solicitar à Comissão de Estágio a autorização para a realização do seu es-
tágio, através da ficha Solicitação de Liberação de Estágio, e aceitar a indi-
cação de um professor responsável pelo seu estágio;

 iii. cumprir com os compromissos assumidos no Contrato de Estágio;

 iv. manter a Instituição de Ensino informada de suas atividades de estágio,
seja através do envio da ficha mensal Avaliação do Estágio pelo Estagiário
para o Responsável da Instituição de Ensino pelo Estágio, ou do contato di-
reto com a mesma (telefone, fax, e-mail, etc...);

 v.  zelar pelo cumprimento das atividades de estágio expostas à Comissão de
Estágio;

 vi. procurar elevar sempre o nome da Instituição de Ensino;

 vii. procurar os  responsáveis pelo seu estágio ( o da Instituição de Ensino e o
da empresa ) sempre que necessário;

 viii. informar, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o Responsável da
Instituição de Ensino pelo Estágio do término do seu estágio. Este também
deverá ser informado de possível prorrogação/efetivação proposta pela em-
presa;

 ix. informar ao Responsável da Instituição de Ensino pelo Estágio, da existên-
cia de vagas na empresa que possam ser ocupadas por alunos/egressos da
Instituição de Ensino de origem;

 x. zelar pela(s) ficha(s) intitulada(s) Parecer Final da Comissão de Estágio,
entregues pela Comissão ao final de cada estágio, necessária(s) para a so-
licitação do Diploma de Técnico, ao final do Estágio Supervisionado.
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Art. 7o Da Instituição de Ensino

Este Regimento trata como Instituição de Ensino o estabelecimento onde o
estagiário obteve a sua formação profissionalizante e que o está encaminhando para
estágio.

§1o Compete a Instituição de Ensino:

 i. aprovar os termos e modelos contidos no Manual do Estagiário;

 ii. reconhecer os termos contidos no Contrato de Estágio para que este seja
válido. No caso de não aceitação de partes do Contrato cabe à Instituição
de Ensino, através da CORE, orientar a empresa concedente do estágio
para as devidas correções;

 iii. facilitar a atuação da CORE junto ao meio empresarial público e/ou privado,
visando à obtenção, junto ao mercado de trabalho, do maior número possí-
vel de vagas para estágio.

Art. 8o Da Empresa

Este Regimento trata como empresa toda a organização pública e/ou privada
que oferece vagas para estagiários realizarem estágio profissionalizante em suas
dependências, devidamente acompanhados e assessorados por um responsável
técnico.

§1o Compete à Empresa:

 i. emitir o Contrato de Estágio ou contratar empresa prestadora de serviço na
área de fornecimento de recursos humanos para tal. Este Contrato, após
devidamente assinado pelo seu representante legal, deverá ser encami-
nhado para a Instituição de Ensino;

 ii. observar a assinatura do estagiário no Contrato de Estágio, caso este es-
teja fora da cidade da Instituição de Ensino de origem, antes de enviar o
respectivo Contrato para a Instituição;

 iii. somente iniciar as atividades de estágio após o retorno do Contrato de Es-
tágio da Instituição de Ensino, já devidamente assinado;

 iv. nomear um Responsável da Empresa pelo Estágio a fim de acompanhar as
atividades do estagiário;

 v. garantir os termos contidos no Contrato de Estágio e neste Regimento;

 vi. zelar pelo cumprimento das atividades de estágio previamente definidas
com o estagiário no início de seu trabalho;
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 vii. orientar o estagiário no período de adaptação, para aqueles casos em que
o estágio for realizado fora da cidade de origem da Instituição de Ensino;

 §2o   As implicações legais envolvidas com estagiários que estejam exercendo ativi-
dades na empresa, sem o respectivo Contrato de Estágio estar devidamente
assinado, são de responsabilidade exclusiva da própria empresa.

Art. 9o Do Responsável da Empresa pelo Estágio

Funcionário da empresa designado para acompanhar, assessorar e orientar o
estagiário na realização de suas atividades de estágio.

§1o Compete ao Responsável da Empresa pelo Estágio:

 i. acompanhar, assessorar e orientar o estagiário na realização de suas ativi-
dades de estágio;

 ii. manter contatos regulares com o Responsável da Instituição de Ensino pelo
Estágio;

 iii. enviar mensalmente para o Responsável da Instituição de Ensino pelo Es-
tágio a ficha Avaliação do Estágio pela Empresa.

Art. 10 Da Coordenadoria de Relações Empresariais - CORE

A CORE é o órgão da Instituição de Ensino responsável, dentre outras ativi-
dades correlatas, pelo contato com o meio empresarial público e/ou privado visando
à obtenção de vagas de estágio para os seus alunos.

§1o Compete à CORE:

 i. utilizar os recursos da Instituição de Ensino como facilitadores para o des-
envolvimento de suas atividades relativas a estágios;

 ii. contatar com empresas públicas e/ou privadas visando a obtenção de va-
gas de estágio para os alunos da Instituição;

 iii. fornecer, para o estagiário/empresa toda a documentação da Instituição ne-
cessária ao estágio;

 iv. manter arquivos com a documentação dos estágios/estagiários/empresas
encaminhadas pelas Comissões de Estágio;

 v. encaminhar ao Registro Acadêmico a ficha Solicitação de Término de Está-
gio Supervisionado, devidamente assinada pela CORE.
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Art. 11 Da Aprovação no Estágio

A aprovação no estágio está condicionada ao Parecer Final da Comissão de
Estágio.

Art. 12 Do Término do Estágio

Este Regimento considera como término  do estágio a conclusão das ativida-
des do estagiário na empresa concedente do estágio, devidamente informada na úl-
tima ficha Avaliação do Estágio pelo Estagiário.

Art. 13 Do Término do Estágio Supervisionado

Este Regimento considera como tendo concluído o Estágio Supervisionado
aquele aluno que cumprir as duas situações colocadas abaixo:

 i. sua totalização da carga horária parcial de cada estagiário atingiu o mínimo
de 1/3 da carga horária curricular mínima do ensino profissionalizante da
respectiva área, de acordo com o exposto no art. 1º deste Regimento. Esta
totalização deverá estar devidamente comprovada pelas fichas intituladas
Parecer Final da Comissão de Estágio, entregues pela Comissão ao estagi-
ário ao final de cada estágio parcial;

 ii. encaminhar à CORE a ficha Solicitação de Término de Estágio Supervisio-
nado acompanhada das fichas intituladas Parecer Final da Comissão de
Estágio.

§1o Enquanto o aluno não solicitar o seu Diploma junto ao Controle Acadêmico da
Instituição poderá se habilitar para a realização de novos estágios.

Art. 14 Das Disposições Transitórias

§1o Será permitido aos alunos que realizaram seu Estágio Supervisionado, durante o
ano de 1999, optar por uma avaliação do mesmo conforme proposto no Artigo 4
deste Regimento, Parágrafo 5o , Alínea vii.

§2o As situações não contempladas por este Regimento deverão ser analisadas por
uma comissão formada pelas Comissões de Estágio de cada Divisão de Ensino
e pelo Coordenador da CORE.

§3o A primeira Comissão de Estágio de cada Divisão de Ensino, a ser criada tão logo
este Regimento entre em vigor, terá o término do seu mandato ao final do mês
de dezembro de 2000.

§4o Os termos contidos neste Regimento passam a vigorar na data de sua publica-
ção;
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ANEXOS

• Artigos do Regimento Interno do CTI relativos a estágio

• Resumo do Procedimento do Estagiário

• Modelo de Solicitação de Liberação para Estágio ( ver disquete )

• Modelo de Contrato de Estágio ( ver disquete )

• Ficha de Avaliação do Estágio pelo Estagiário ( ver disquete )

• Ficha de Avaliação do Estágio pela Empresa ( ver disquete )

• Ficha de Parecer Final da Comissão de Estágio ( ver disquete )

• Modelo de Solicitação de Término de Estágio Supervisionado ( ver disquete )

• Modelo de Solicitação de Diploma ( ver disquete )
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ARTIGOS DO REGIMENTO INTERNO DO CTI
RELATIVOS A ESTÁGIO

Art. 4o Compete ao Colegiado:

( .... )

n) aprovar normas e critérios referentes ao Estágio Profissional Supervisionado;

( .... )

Art. 37 O Estágio Profissional Supervisionado tem como finalidade:

 i. inserir o aluno no mercado de trabalho;

 ii. proporcionar ao educando o seu crescimento pessoal e técnico, mediante a
vivência de um ambiente real de trabalho;

 iii. permitir a avaliação e adequação curricular da Escola e seus profissionais;

 iv. colocar o Colégio em contato com o meio empresarial, visando à divulgação
do nome da instituição e à obtenção de parcerias para atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

Art. 38 O Estágio Profissional Supervisionado terá normas e critérios próprios,
propostos pela CORE e homologados pelo Colegiado, respeitando a
legislação vigente.

Art. 58  Terá direito ao Diploma:

§1o De Técnico de Nível Médio, o aluno que estiver aprovado em todos os períodos
letivos da Educação Profissional, que concluiu o Ensino Médio e que realizou o
Estágio Profissional Supervisionado com aproveitamento satisfatório.

§2o De Tecnólogo, o aluno que foi aprovado em todos os períodos letivos do referido
curso e que realizou o Estágio Profissional Supervisionado com aproveitamento
satisfatório.
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RESUMO DO PROCEDIMENTO DO ESTAGIÁRIO

ESTÁGIO PARCIAL

1. Procurar a CORE para se disponibilizar para estágio;

2. Obtenção do estágio por conta própria ou via CORE;

3. Procurar o Chefe de Divisão do seu curso e entregar-lhe 2 vias da ficha de Soli-
citação de Liberação para Estágio. Uma via é devolvida após a liberação;

4. Aprovar a indicação do Responsável da Instituição de Ensino pelo Estágio;

5. Começar o estágio após já estar com uma cópia do Contrato de Estágio devida-
mente assinada;

6. Enviar mensalmente para a Instituição a ficha Avaliação do Estágio pelo Estagiá-
rio;

7. Término do estágio;

8. Procurar o Chefe da Divisão do seu curso e solicitar a ficha do Parecer Final da
Comissão de Estágio;

9. Guardar em local seguro esta ficha.

Obs.: No caso de cursos promovidos pela Instituição de Ensino de origem ou micro
estágios começar o procedimento acima pelo passo 8.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

1. Matricular-se na disciplina / módulo de Estágio Supervisionado ( no ano em que
iniciou o estágio );

2. Repetir todos os passos acima do Estágio Parcial;

3. Encaminhar à CORE em 2 vias a ficha Solicitação de Término de Estágio Super-
visionado acompanhada da(s) ficha(s) intitulada(s) Parecer Final da Comissão de
Estágio. Aguardar a liberação pela CORE;

4. Encaminhar ao setor de Registro Acadêmico o seu pedido de Diploma, através
do Oficio Solicitação de Diploma, anexando ao pedido a ficha Solicitação de
Término de Estágio Supervisionado liberada pela CORE.

OBS - No caso de não cumprir o item B-3 acima o aluno está apto a fazer novos
estágios, mesmo já tendo cumprido a carga horária de estágio requerida pelo Regi-
mento Interno de Estágio.
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Solicitação de Liberação para Estágio

João Pedro Fagundes, discente do curso técnico de Eletrotécnica do Colé-
gio Técnico Industrial Prof. Mário Alquati – CTI, solicita a Comissão de Estágio do
referido curso sua liberação para a realização de estágio parcial na Empresa Cal-
çados e Produtos Especializados em Couro Marfim e Tonighi SA no período esti-
mado de 01/02/2000 até 01/08/2000.

Minhas principais atividades, já acertadas junto a empresa concedente
do estágio, serão:

Elaboração da planta elétrica do Pavilhão 1 da empresa;
Instalação de novas máquinas;
Revisão no sistema de proteção da empresa;
Revisão e correção do fator de potênciada empresa.

          Atesto que todas as informações acima fornecidas são verdadeiras.

Rio Grande, 20 de janeiro de 2000.
                                                                _____________________________

                                                                            Estagiário

Esta parte é de preenchimento exclusivo da Comissão de Estágio.

Parecer da Comissão de Estágio:

 favorável  desfavorável

Justificativa da Comissão de Estágio ( caso desfavorável ao estágio ):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Rio Grande, __ de _________ de _______.

                                                             __________________________________
 Coordenador da Comissão de Estágio

Obs. -  Este documento deve ser incluído na pasta de estágio do referido aluno e
uma cópia deverá ser entregue ao próprio discente.
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ESPAÇO
PARA O

LOGOTIPO
DA

EMPRESA

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
( modelo )

( Sem vínculo empregatício, conforme a Lei 6494 de 07/12/77 e Decreto 87497 de
18/08/82 ).

Calçados e Produtos Especializados em Couro Marfim e Tonighi SA, estabe-
lecida na cidade de Marau, estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada
Empresa, assume termo de compromisso por seu representante legal abaixo assi-
nado, autorizando a João Pedro Fagundes, a seguir denominado Estagiário, dis-
cente do curso de Técnico em Eletrotécnica,  do Colégio Técnico Industrial Prof. Má-
rio Alquati, da cidade de Rio Grande - RS, a seguir denominada Instituição de En-
sino, a realizar um período de estágio em suas dependências, de acordo com as
normas e condições a seguir:

Art. 1o  À Empresa caberá a fixação dos locais, datas e horários em que se realiza-
rão as atividades do estágio, assim como a própria programação do estágio,
elaborado pela Empresa e pelo Responsável da Empresa pelo Estágio,
também considerando as sugestões de atividades da Instituição de Ensino
e/ou do próprio Estagiário, as quais deverão ajustar-se com o horário esco-
lar a que está sujeito o Estagiário.

Art. 2o  O estágio será realizado na área de Confecção de Calçados e Produtos em
Couro, situada no Pavilhão Industrial 1 da Empresa, no Bairro Industrial da
cidade de Marau - RS.

Art. 3o  O horário do estágio será das 9:00 - 17:00 com intervalo de 2 horas, de se-
gunda a sexta-feira, iniciando em 01/02/2000 e terminando em 01/08/2000
totalizando 800 horas.

Art. 4o  A Empresa e o Estagiário obrigam-se a cumprir fielmente a programação
de estágio, comunicando em tempo hábil ( conforme Artigo 10 deste Con-
trato de Estágio ) a impossibilidade de fazê-lo. São considerados motivos
justos de não cumprimento da programação: obrigações escolares, enfermi-
dades ( comprovadas por atestado médico ), transferência de domicílio dos
familiares do Estagiário.

Art. 5o  Pelas reais e recíprocas vantagens técnicas e administrativas a Empresa
deverá designar um Responsável da Empresa pelo Estágio, o qual acompa-
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nhará as atividades de estágio do Estagiário , o assessorando e orientando
sempre que necessário;

Art. 6o  O Estagiário responderá pelas perdas e danos conseqüentes da não obser-
vância das normas internas ou das constantes do presente Contrato de Es-
tágio.

Art. 7o No caso de ser atribuído ao Estagiário algum pagamento em dinheiro: O
Estagiário receberá uma Bolsa Auxílio no valor de R$ 300,00 que será paga
pela Empresa.

Art. 8o Quando em razão da programação de estágio, o Estagiário ficar sujeito a
despesas que normalmente não teria, caberá a Empresa providenciar o seu
reembolso, observando as normas internas existentes à respeito.

Art. 9o  O Estagiário está protegido contra acidentes, mediante o respectivo Seguro
de Acidentes Pessoais, coberto pela Apólice 10100-xx12 da Companhia
Marfim de Seguros Pessoais.

Art. 10  O presente Contrato de Estágio poderá ser rescindido por qualquer uma das
partes ( Empresa ou Estagiário ), mediante comunicação por escrito do
Responsável da Empresa pelo Estágio para o Estagiário ( ou vice-versa ),
com prazo mínimo de cinco dias de antecedência.

Art. 11 O Estagiário obriga-se a acatar e cumprir as normas internas da Empresa,
principalmente as relativas ao estágio, quanto ao acompanhamento, contro-
le, avaliação de desempenho e aproveitamento durante o estágio.

Art. 12 Desde que solicitado, o Estagiário se obriga a elaborar Relatório Final das
atividades desenvolvidas durante o estágio, entregando-o à Empresa.

Art. 13 O Responsável da Empresa pelo Estágio, designado pela Empresa, preen-
cherá mensalmente a Ficha de Avaliação do Estagiário e providenciará o
seu envio para a Instituição de Ensino.

Art. 14  Nos termos do artigo 4o da Lei 6494, de 07 de dezembro de1977,e o decreto
87497 de 18 de agosto de 1982, da Presidência da República, o Estagiário
não terá qualquer vínculo empregatício com a Empresa.
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Art. 15  A Empresa declara estar ciente dos termos contidos no Manual do Estagiá-
rio, que rege as atividades de estágio dos discentes do Colégio Técnico In-
dustrial Prof. Mário Alquati – CTI.

Art. 16  Para clareza, firmamos o presente Contrato de Estágio em, no mínimo, 03
(três) vias de igual teor, todas assinadas pelo representante legal da Em-
presa e da Instituição de Ensino e pelo Estagiário. Todas as páginas do
presente Contrato de Estágio deverão ser rubricadas. Uma das vias deverá
ficar em poder da Instituição de Ensino e outra com o Estagiário .

Marau, 29 de janeiro de 2000.

______________________________ _________________________

Empresa                 Estagiário

______________________________

             Instituição de Ensino

OBS -  Incluir os carimbos da Empresa e da Instituição de Ensino.

 Todas as páginas devem estar visadas.
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Avaliação do Estágio pelo Estagiário Ficha no:     

Dados Pessoais

Nome do estagiário:

Empresa:           

Início do estágio:           Final previsto do estágio:           

Nome do orientador da empresa:           

Nome do orientador da escola:           

Período abrangido por esta avaliação:           a           

Contato com o orientador

1 – Você recebe orientação na empresa antes de executar tarefas específicas?
sim não às vezes 

2 – Qual o cargo de seu orientador da empresa?
          

3 – Seu orientador é solícito quando você pede a sua ajuda para a solução de determinado
problema?
    Empresa sim não às vezes 

    Escola sim não às vezes 

4 – Em termos gerais a orientação recebida é suficiente?
    Orientador da Empresa sim não 

    Orientador da Escola sim não 

5 – Como é o seu relacionamento pessoal com o orientador?
    Empresa ótimo bom regular fraco 

    Escola ótimo bom regular fraco 

Desempenho Pessoal

6 – Listar as principais tarefas realizadas no estágio (utilizar folhas anexas se necessário)
          

          

          

          

          

          

          

7 – Descreva as maiores dificuldades encontradas no desempenho de suas funções (utilizar
folhas anexas se necessário)
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8 – Qual o seu procedimento para resolver estas dificuldades?
          

          

          

          

          

9 – Durante o estágio você participou de algum curso dentro da empresa. Caso afirmativo,
qual (is)?
          

          

          

          

          

10 – De 0 a 100 que percentual você daria para:
    Dedicação pessoal ao estágio       

    Aprendizagem adquirida no estágio       

    Relacionamento com outros funcionários       

    Relacionamento com o orientador da empresa       

    Relacionamento com o orientador da escola       

    Atendimento da empresa       

    Seu curso técnico       

Formação

11 - Quais as disciplinas do seu curso que mais contribuíram para o desenvolvimento de
suas atividades?
          

          

          

          

          

12 – Os conhecimentos adquiridos ao longo de seu curso técnico estão se mostrando
suficientes para o seu estágio?
          

          

          

          

13 – Quais os conteúdos que acharia conveniente que fossem agregados ao curso técnico
que você cursou?
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Ferramentas

14 – Caso você utilize software de computador em suas atividades enumere-os a seguir:
          

          

          

          

          

15 – Você indicaria alguma bibliografia ou software para o colégio? Em caso afirmativo,
quais?
          

16 – Você já precisou de algum idioma estrangeiro em suas atividades. Caso afirmativo, qual
o idioma? Onde ele seria utilizado? Como você procedeu?

Outros

17 – Você percebe alguma possibilidade de efetivação?
sim não 

18 – Você visitou o colégio durante o período de estágio?
sim não 

Caso negativo, justifique.           

          

Observação

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Assinatura

Local:
          

Data:
          

Assinatura:
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Avaliação do Estágio pela Empresa

1ª Parte – Dados Pessoais

Nome do estagiário:

Concluinte do curso técnico de:

Ano de conclusão:        

Nome da Empresa:          

Endereço:          

Bairro:          Telefone:          

Cidade:          Estado:    CEP:          

Ramo de atividade:          

Data do início do estágio:          

Função principal do estagiário na Empresa:          

          

Número de horas de atividade diária:          

Total de meses de trabalho:          

Total de horas efetivamente trabalhadas:           

2ª Parte - Avaliação

1. Aspectos técnicos-profissionais do estagiário:

1.1 Rendimento do estagiário

Qualidade, rapidez, precisão com que executa as tarefas integrantes do programa de
estágio.

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

1.2 Facilidade de compreensão
Rapidez e facilidade em entender, interpretar e por em prática instruções e informações
verbais ou escritas.

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

1.3 Conhecimentos técnicos
Conhecimento demostrado no cumprimento do programa de estágio, tendo em vista sua
escolaridade.

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

1.4 Organização e método de trabalho

Uso de recursos visando a melhoria na forma de executar o trabalho.
ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

1.5 Iniciativa – Independência

Capacidade de procurar novas soluções, sem prévia orientação, dentro dos padrões
adequados.

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 
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2. Aspectos humanos do estagiário:

2.1 Assiduidade
Assiduidade e pontualidade aos expedientes diários de trabalho.

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

2.2 Disciplina
Facilidade em aceitar e seguir instruções de superiores e acatar regulamentos e normas.

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

2.3 Sociabilidade e desempenho
Facilidade e espontaneidade com que age frente a pessoas, fatos e situações.

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

2.4 Cooperação
Atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir para alcance de um objetivo
comum; influência positiva no grupo.

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

2.5 Responsabilidade

Capacidade de cuidar e responder pelas atribuições, materiais, equipamentos e bens da
empresa, que lhe são confiados durante o estágio.

ótimo muito bom satisfatório insatisfatório 

3. Da escola:

3.1 Aspectos que faltaram na formação do aluno na escola.
          

          

          

3.2 Já houve contato com o orientador da escola? sim não 

Quantas vezes?           

3.3 Aspectos pessoais que possam ter prejudicado o rendimento do aluno no estágio.
          

          

          

Observação

          

          

          

          

Assinatura

Local:
          

Data:
          

Assinatura:
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Parecer Final da Comissão de Estágio:

Estagiário: ______________________________________________________

Local do Estágio: _________________________________________________

Período do Estágio:

    de ___ / ___ / ____  até ___ / ___ / ____ Total de horas: ______

Comissão de estágio formada por:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Responsável da Instituição pelo estágio: ______________________________

Responsável da Empresa pelo estágio:   ______________________________

Parecer final da Comissão de Estágio, reunida a ___ / ___ / ____

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Conceito final do estágio __________ ( parcial ou final ) : _________

                                                         _________________________________
                                                            Coordenador da Comissão de Estágio

Rio Grande, __ de _____________ de ______.

Obs.: Este documento deverá ser emitido em 2 vias, sendo uma delas entregue
para o estagiário.
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SOLICITAÇÃO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

(modelo)

Lia Bandeira Valerao, aluna do curso de Processamento de Dados, do Colé-

gio Técnico Industrial Prof. Mário Alquati – CTI, solicita a Coordenadoria de Rela-

ções Empresariais - CORE a liberação de seu Estágio Supervisionado. Em anexo,

segue Relatório de estágio, ao qual totaliza 960 horas.

Atenciosamente,

_________________________

                   Estagiário

Data: ___ / ___ / ______.

OBS - A partir deste ponto o preenchimento é reservado a CORE - CTI

LIBERAÇÃO DA CORE

Fichas de Parecer Final da Comissão de Estágio :      (   ) OK     (   ) com problemas

Caso com problemas, quais:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Parecer da CORE :

(   ) Estágio Supervisionado OK

(   ) Retorna para a Comissão de Estágio

_____________________________

       Coordenador da CORE - CTI

Data: ___ / ___ / ______ .
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SOLICITAÇÃO DE DIPLOMA

Jorge Luiz Silva de Avila, aluno do curso de Projetos e Instalações Elétricas,

do Colégio Técnico Industrial Prof. Mário Alquati – CTI, solicita ao órgão da

Instituição responsável pelo Registro Acadêmico, a emissão do seu Diploma de

Técnico. Em anexo segue a liberação da CORE para meu Estágio Supervisionado.

Atenciosamente,

_________________________

                              Estagiário

Rio Grande,___ de ___________ de ______.




