CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

MANUAL DE ESTÁGIO DAS ENGENHARIAS
A partir de 02/07/2013, entra em vigor na UFABC a Resolução ConsEPE
nº 158, que regulamenta as novas regras para o Estágio Curricular e
para o Estágio Não Curricular das Engenharias do CECS.
O aluno deve comparecer à CAE/ProGrad, onde poderá efetuar quatro
diferentes Solicitações de Estágio:
1- Solicitação de Matrícula no Estágio Curricular: Destinada ao aluno
que:
 faz estágio em empresa ou instituição conveniada com a UFABC;
 desenvolve atividade de Iniciação Científica na UFABC;
 trabalha na área de conhecimento.
2- Solicitação de Inscrição no Estágio Não Curricular: Destinada ao
aluno matriculado no curso de Engenharia X que, após finalizar o
Estágio Curricular II em Engenharia X, deseja continuar a exercer
atividade de estágio (em empresa ou instituição conveniada com a
UFABC);
3- Aproveitamento de Estágio: Destinada ao aluno que deseja
aproveitar as horas (de Estágio ou de Iniciação Científica) realizadas
anteriormente em empresa ou instituição conveniada com a UFABC;
4- Equivalência de Estágio: Destinada ao aluno que deseja convalidar
as horas de estágio realizadas sob o regime de Mobilidade Acadêmica
(Nacional ou Internacional) ou através do Programa de Intercâmbio
patrocinado pelo Governo Federal.
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1 – SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA NO ESTÁGIO CURRICULAR
I – Matrícula no Estágio Curricular I em Engenharia X
a) Requisitos:
– Ter Coeficiente de Progressão CPk igual ou superior a 0,633 (CPk 
0,633) para o curso de Engenharia X;
– Estar matriculado no curso de Engenharia X, caso o Termo de
Compromisso necessite da assinatura do Coordenador de Curso da
modalidade de Engenharia X.
b) Documentos Necessários:
Caso 1 – Aluno não matriculado (*) no curso de Engenharia X
- Declaração do Coeficiente CPk para o curso de Engenharia X;
- Ficha Individual atualizada;
- (**) Cópia do Termo de Compromisso e Termos Aditivos (se houver)
referentes ao estágio de outra graduação da UFABC, assinados pela
empresa, pelo aluno e pela UFABC;
- Plano de Estágio (Plano de Atividades), em papel timbrado, com CNPJ
e assinado pelo supervisor da empresa;
- Declaração de Aceite de Orientação por parte de docente credenciado
do curso de Engenharia X;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.
Caso 2 – Aluno matriculado no curso de Engenharia X
- Ficha Individual atualizada;
- Plano de Estágio (Plano de Atividades), em papel timbrado, com CNPJ
e assinado pelo supervisor da empresa;
- (**)(***) 3 ou 4 vias do Termo de Compromisso ou Termo Aditivo (se
houver), referentes ao Estágio na Engenharia X, assinados pela
empresa e pelo aluno;
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- Declaração de Aceite de Orientação por parte do docente credenciado
do curso de Engenharia X;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.

Caso 3 – Aluno que é Funcionário de Empresa
- Ficha Individual atualizada;
- Declaração do Coeficiente CPk para o curso de Engenharia X (alunos
de outras graduações da UFABC);
- Cópia da Carteira de Trabalho (páginas: da foto, dos dados pessoais e
do carimbo do vínculo empregatício atualizado) ou da Carteira Funcional
(no caso do aluno ser servidor público);
- Plano de Atividades em papel timbrado, com CNPJ e assinado pelo
chefe imediato;
- Declaração de Aceite de Orientação por parte do docente credenciado
do curso de Engenharia X;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.
Caso 4 – Aluno que é Proprietário de Empresa
- Ficha Individual atualizada;
- Plano de Atividades em papel timbrado, com CNPJ e assinado pelo
chefe imediato;
- Declaração do Coeficiente CPk para o curso de Engenharia X (alunos
de outras graduações da UFABC);
- Cópia do Contrato Social da empresa;
- Cópias de notas fiscais (últimos 06 meses) que demonstrem que a
empresa realiza trabalhos que sejam do escopo do curso de engenharia
pretendido;
- Declaração de Aceite de Orientação por parte do docente credenciado
do curso de engenharia pretendido;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.
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Caso 5 – Aluno que é Trabalhador Autônomo
- Ficha Individual atualizada;
- Plano de Atividades em papel timbrado, com CNPJ e assinado pelo
chefe imediato;
- Declaração do Coeficiente CPk para o curso de Engenharia X (alunos
de outras graduações da UFABC);
- Cópia do Cadastro de Contribuinte Municipal;
- Cópias de notas fiscais (últimos 06 meses) que demonstrem que o
aluno realiza trabalhos que sejam do escopo do curso de engenharia
pretendido;
- Declaração de Aceite de Orientação por parte do docente credenciado
do curso de engenharia pretendido;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.
__________________________________________________________
(*) Observação: Para os alunos matriculados na Engenharia X, não
serão aceitos Termos de Compromisso ou Termos Aditivos cuja data de
início de estágio já tenha sido ultrapassada em 30 (trinta) dias corridos.
(**) Observação: Durante o período em que estiver matriculado no
Estágio Curricular I em Engenharia X, o aluno deve ficar atento à
vigência do Termo de Compromisso (ou Termo Aditivo).
(***) Observação: Caso o início do estágio tenha ocorrido em outra
graduação, é necessária a apresentação do Termo Aditivo indicando a
alteração do curso.
__________________________________________________
II – Matrícula no Estágio Curricular II em Engenharia X
a) Requisitos:
– Ter sido aprovado no Estágio Curricular I em Engenharia X;
– Estar matriculado no curso de Engenharia X, caso o Termo de
Compromisso necessite da assinatura do Coordenador de Curso da
modalidade de Engenharia X.
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b) Documentos Necessários:
Caso 1 – Aluno não matriculado no curso de Engenharia X
- Ficha Individual do Aluno constando aprovação no Estágio Curricular I
em Engenharia X;
- (*)(**) Cópia do Termo de Compromisso e Termos Aditivos (se houver)
referentes ao estágio de outra graduação da UFABC, assinados pela
empresa, pelo aluno e pela UFABC;
- (*) Plano de Estágio (Plano de Atividades), em papel timbrado, com
CNPJ e assinado pelo supervisor da empresa;
- Declaração de Aceite de Orientação por parte de docente credenciado
do curso de Engenharia X;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.
Caso 2 – Aluno matriculado no curso de Engenharia X
- Ficha Individual do Aluno constando aprovação no Estágio Curricular I
em Engenharia X;
- (*) Plano de Estágio (Plano de Atividades), em papel timbrado, com
CNPJ e assinado pelo supervisor da empresa;
- (*)(**) 3 ou 4 vias do Termo de Compromisso ou Termo Aditivo (se
houver), referentes ao Estágio na Engenharia X, assinados pela
empresa e pelo aluno;
- Declaração de Aceite de Orientação por parte do docente credenciado
do curso de Engenharia X;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.
Caso 3 – Aluno que é Funcionário de Empresa
- Ficha Individual do Aluno constando aprovação no Estágio Curricular I
em Engenharia X;
- (*) Cópia da Carteira de Trabalho (páginas: da foto, dos dados
pessoais e do carimbo do vínculo empregatício) ou da Carteira
Funcional (no caso do aluno ser servidor público);
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- (*) Plano de Atividades em papel timbrado, com CNPJ e assinado pelo
chefe imediato;
- Declaração de Aceite de Orientação por parte do docente credenciado
do curso de Engenharia X;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.
Caso 4 – Aluno que é Proprietário de Empresa
- Ficha Individual do Aluno constando aprovação no Estágio Curricular I
em Engenharia X;
- (*) Plano de Atividades em papel timbrado, com CNPJ e assinado pelo
chefe imediato;
- (*) Cópia do Contrato Social da empresa;
- (*) Cópias de notas fiscais (últimos 06 meses) que demonstrem que a
empresa realiza trabalhos que sejam do escopo do curso de engenharia
pretendido;
- Declaração de Aceite de Orientação por parte do docente credenciado
do curso de engenharia pretendido;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.
Caso 5 – Aluno que é Trabalhador Autônomo
- Ficha Individual do Aluno constando aprovação no Estágio Curricular I
em Engenharia X;
- Plano de Atividades em papel timbrado, com CNPJ e assinado pelo
chefe imediato;
- (*) Cópia do Cadastro de Contribuinte Municipal;
- (*) Cópias de notas fiscais (últimos 06 meses) que demonstrem que o
aluno realiza trabalhos que sejam do escopo do curso de engenharia
pretendido;
- Declaração de Aceite de Orientação por parte do docente credenciado
do curso de engenharia pretendido;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.
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______________________________________________________
(*) Observação: Estes documentos não serão necessários para a
Solicitação de Matrícula no Estágio Curricular II em Engenharia X, caso
os mesmos sejam idênticos aos apresentados na Solicitação de
Matrícula para o Estágio Curricular I em Engenharia X.
(**) Observação: Durante o período em que estiver matriculado no
Estágio Curricular II em Engenharia X, o aluno deve ficar atento à
vigência do Termo de Compromisso (ou Termo Aditivo).
__________________________________________________________

2 – SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO ESTÁGIO NÃO CURRICULAR
I – Inscrição no Estágio Não Curricular em Engenharia X
a) Requisitos:
I – Ter sido aprovado no Estágio Curricular II em Engenharia X;
II – Estar matriculado no curso de Engenharia X.
b) Documentos Necessários:
- Ficha Individual do Aluno constando aprovação no Estágio Curricular II
em Engenharia X;
- (*) Plano de Estágio (Plano de Atividades), em papel timbrado, com
CNPJ e assinado pelo supervisor da empresa;
- (*)(**) 3 ou 4 vias do Termo de Compromisso ou Termo Aditivo (se
houver), referentes ao Estágio na Engenharia X, assinados pela
empresa e pelo aluno;
- Declaração de Aceite de Orientação por parte do docente credenciado
do curso de Engenharia X;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido;
- Atestado de Matrícula no curso de Engenharia X.
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__________________________________________________________
(*) Observação: Estes documentos não serão necessários para a
Solicitação de Inscrição no Estágio Não Curricular em Engenharia X,
caso os mesmos sejam idênticos aos apresentados na Solicitação de
Matrícula para o Estágio Curricular II em Engenharia X.
(**) Observação: Durante o período em que estiver inscrito no Estágio
Não Curricular em Engenharia X, o aluno deve ficar atento à vigência do
Termo de Compromisso (ou Termo Aditivo).
___________________________________________________________________

3 – SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE ESTÁGIO OU DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA (IC)
I – Solicitação de Aproveitamento de Estágio realizado em outra
graduação da UFABC para o Estágio Curricular I em Engenharia X
a) Requisito:
- Ter estagiado por um período mínimo de 84h, sendo que estas horas
devem ter ocorrido após o aluno ter contabilizado um Coeficiente de
Progressão CPk igual ou superior a 0,633 (CPk  0,633) para o curso de
Engenharia X;
b) Documentos Necessários:
- Declaração do Coeficiente CPk para o curso de Engenharia X
(imediatamente anterior ao início das horas de estágio declaradas);
- Cópia do Termo de Compromisso e Termos Aditivos (se houver)
referentes ao estágio de outra graduação da UFABC, assinados pela
empresa, pelo aluno e pela UFABC;
- Plano de Estágio (Plano de Atividades), em papel timbrado, com CNPJ
e assinado pelo supervisor da empresa;

10

- Relatório Final de Estágio devidamente assinado pela empresa, pelo
aluno e pela UFABC, com datas, identificação de quem assinou e todas
na página de conclusão;
- Declaração de horas cumpridas, assinada pela empresa em papel
timbrado com CNPJ e dentro do período de validade do Relatório Final
de Estágio;
- Avaliação do Supervisor, assinada pela empresa em papel timbrado
com CNPJ, dentro do período de validade do Relatório Final de Estágio
e assinado com a mesma data do Relatório Final;
- Avaliação do Professor Orientador (UFABC), datada e devidamente
assinada com a mesma data do Relatório Final.
- CD contendo todos os documentos acima em arquivos eletrônicos
invioláveis distintos;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.

II – Solicitação de Aproveitamento de Estágio realizado em outra
graduação da UFABC para o Estágio Curricular II em Engenharia X
a) Requisitos:
- Ter concluído Estágio Curricular I em Engenharia X em quadrimestre
anterior;
- Ter estagiado por um período mínimo de 84h, sendo que estas horas
devem ter ocorrido após o aluno ter contabilizado um Coeficiente de
Progressão CPk igual ou superior a 0,633 (CPk  0,633) para o curso de
Engenharia X, caso essas horas não tenham sido utilizadas no
aproveitamento do Estágio Curricular I em Engenharia X;
- Ter estagiado por um período mínimo de 168h, sendo que estas horas
devem ter ocorrido após o aluno ter contabilizado um Coeficiente de
Progressão CPk igual ou superior a 0,633 (CPk  0,633) para o curso de
Engenharia X, caso já tenham sido utilizadas 84h no aproveitamento do
Estágio Curricular I em Engenharia X.
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b) Documentos Necessários:
- Declaração do Coeficiente CPk para o curso de Engenharia X
(imediatamente anterior ao início das horas de estágio declaradas);
- Ficha Individual do Aluno constando aprovação no Estágio Curricular I
em Engenharia X em quadrimestre anterior;
- (*) Cópia do Termo de Compromisso e Termos Aditivos (se houver)
referentes ao estágio de outra graduação da UFABC, assinados pela
empresa, pelo aluno e pela UFABC;
- (*) Plano de Estágio (Plano de Atividades), em papel timbrado, com
CNPJ e assinado pelo supervisor da empresa;
- (*) Relatório Final de Estágio devidamente assinado pela empresa,
pelo aluno e pela UFABC, com datas, identificação de quem assinou e
todas na página de conclusão;
- (*) Declaração de horas cumpridas, assinada pela empresa em papel
timbrado com CNPJ e dentro do período de validade do Relatório Final
de Estágio;
- (*) Avaliação do Supervisor, assinada pela empresa em papel timbrado
com CNPJ e dentro do período de validade do Relatório Final de
Estágio;
- (*) Avaliação do Professor Orientador (UFABC), datada e devidamente
assinada;
- (*) CD contendo todos os documentos acima em arquivos eletrônicos
invioláveis distintos;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.

(*) Observação: Entregar somente o CD, caso a versão impressa dos
documentos listados acima já tenham sido entregues na Solicitação de
Aproveitamento de Estágio para o Estágio Curricular I em Engenharia X.
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III – Solicitação de Aproveitamento de Iniciação Científica (IC) para
o Estágio Curricular I em Engenharia X
a) Requisito:
- Ter realizado atividade de Iniciação Científica (IC) por um período
mínimo de 84h, sendo que estas horas devem ter ocorrido após o aluno
ter contabilizado um Coeficiente de Progressão CPk igual ou superior a
0,633 (CPk  0,633) para o curso de Engenharia X;
b) Documentos Necessários:
- Declaração do Coeficiente CPk para o curso de Engenharia X
(imediatamente anterior ao início das horas de IC declaradas);
- Termo de Outorga da Bolsa de Iniciação Científica;
- Parecer final da agência de fomento ou declaração de término da
orientação;
- Relatório Final assinado pelo aluno e Professor Orientador (UFABC);
- Avaliação do Professor Orientador (UFABC), datada e devidamente
assinada;
- CD contendo todos os documentos acima em arquivos eletrônicos
invioláveis distintos;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.

IV – Solicitação de Aproveitamento de Iniciação Científica (IC) para
o Estágio Curricular II em Engenharia X
a) Requisitos:
- Ter concluído Estágio Curricular I em Engenharia X em quadrimestre
anterior;
- Ter realizado atividade de Iniciação Científica (IC) por um período
mínimo de 84h, sendo que estas horas devem ter ocorrido após o aluno
ter contabilizado um Coeficiente de Progressão CPk igual ou superior a
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0,633 (CPk  0,633) para o curso de Engenharia X, caso essas horas
não tenham sido utilizadas no aproveitamento do Estágio Curricular I em
Engenharia X;
- Ter realizado atividade de Iniciação Científica (IC) por um período
mínimo de 168h, sendo que estas horas devem ter ocorrido após o
aluno ter contabilizado um Coeficiente de Progressão CPk igual ou
superior a 0,633 (CPk  0,633) para o curso de Engenharia X, caso já
tenham sido utilizadas 84h no aproveitamento do Estágio Curricular I em
Engenharia X.
b) Documentos Necessários:
- Declaração do Coeficiente CPk para o curso de Engenharia X
(imediatamente anterior ao início das horas de IC declaradas);
- Ficha Individual do Aluno constando aprovação no Estágio Curricular I
em Engenharia X;
- (*) Termo de Outorga da Bolsa de Iniciação Científica;
- (*) Parecer final da agência de fomento ou declaração de término da
orientação;
- (*) Relatório Final assinado pelo aluno e Professor Orientador
(UFABC);
- (*) Avaliação do Professor Orientador (UFABC), datada e devidamente
assinada;
- (*) CD contendo todos os documentos acima em arquivos eletrônicos
invioláveis distintos;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.

(*) Observação: Entregar somente o CD, caso a versão impressa dos
documentos listados acima já tenham sido entregues na Solicitação de
Aproveitamento de IC para o Estágio Curricular I em Engenharia X.
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4 – SOLICITAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO
I – Solicitação de Equivalência de Iniciação Científica (IC) ou
Estágio realizado em regime de Mobilidade Acadêmica Nacional
para o Estágio Curricular I em Engenharia X e Estágio Curricular II
em Engenharia X
a) Requisitos:
- Somente Estágio Curricular I em Engenharia X: Ter estagiado por
um período mínimo de 84h, sendo que estas horas devem ter ocorrido
após o aluno ter contabilizado um Coeficiente de Progressão CPk igual
ou superior a 0,633 (CPk  0,633) para o curso de Engenharia X;
- Somente Estágio Curricular II em Engenharia X: Ter concluído
Estágio Curricular I em quadrimestre anterior e ter estagiado por um
período mínimo de 84h, sendo que estas horas devem ter ocorrido após
o aluno ter contabilizado um Coeficiente de Progressão CPk igual ou
superior a 0,633 (CPk  0,633) para o curso de Engenharia X;
- Estágio Curricular I em Engenharia X e Estágio Curricular II em
Engenharia X: Ter estagiado por um período mínimo de 168h, sendo
que estas horas devem ter ocorrido após o aluno ter contabilizado um
Coeficiente de Progressão CPk igual ou superior a 0,633 (CPk  0,633)
para o curso de Engenharia X.
b) Documentos Necessários:
- Declaração do Coeficiente CPk para o curso de Engenharia X
(imediatamente anterior ao início das horas de IC ou Estágio
declaradas);
- Ficha Individual do Aluno constando aprovação no Estágio Curricular I
em Engenharia X em quadrimestre anterior, caso o aluno peça
equivalência somente para o Estágio Curricular II em Engenharia;
- Cópia do Termo de Outorga ou Termo de Compromisso referente,
respectivamente, à Iniciação Científica (IC) ou Estágio realizado em
regime de Mobilidade Acadêmica Nacional;
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- Plano de Estágio (Plano de Atividades), em papel timbrado, com CNPJ
e assinado pelo supervisor (empresa);
- Relatório Final assinado pelo aluno e Professor Orientador (IES de
destino);
- Declaração de horas cumpridas dentro do período de validade do
Relatório Final;
- Avaliação do Supervisor, assinada pela empresa em papel timbrado
com CNPJ e dentro do período de validade do Relatório Final de
Estágio;
- Avaliação do Professor Orientador (IES de destino), datada e
devidamente assinada;
- CD contendo todos os documentos acima em arquivos eletrônicos
invioláveis distintos;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.

II – Solicitação de Equivalência de Iniciação Científica (IC) ou
Estágio realizado em regime de Mobilidade Acadêmica
Internacional (ou Programa de Intercâmbio patrocinado pelo
Governo Federal) para o Estágio Curricular I em Engenharia X e
Estágio Curricular II em Engenharia X
a) Requisitos:
- Somente Estágio Curricular I em Engenharia X: Ter estagiado por
um período mínimo de 84h, sendo que estas horas devem ter ocorrido
após o aluno ter contabilizado um Coeficiente de Progressão CPk igual
ou superior a 0,633 (CPk  0,633) para o curso de Engenharia X;
- Somente Estágio Curricular II em Engenharia X: Ter concluído
Estágio Curricular I em quadrimestre anterior e ter estagiado por um
período mínimo de 84h, sendo que estas horas devem ter ocorrido após
o aluno ter contabilizado um Coeficiente de Progressão CPk igual ou
superior a 0,633 (CPk  0,633) para o curso de Engenharia X;
- Estágio Curricular I em Engenharia X e Estágio Curricular II em
Engenharia X: Ter estagiado por um período mínimo de 168h, sendo
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que estas horas devem ter ocorrido após o aluno ter contabilizado um
Coeficiente de Progressão CPk igual ou superior a 0,633 (CPk  0,633)
para o curso de Engenharia X.
b) Documentos Necessários:
- Declaração do Coeficiente CPk para o curso de Engenharia X
(imediatamente anterior ao início das horas de IC ou Estágio
declaradas);
- Ficha Individual do Aluno constando aprovação no Estágio Curricular I
em Engenharia X em quadrimestre anterior, caso o aluno peça
equivalência somente para o Estágio Curricular II em Engenharia;
- (*) Cópia do Contrato de Iniciação Científica ou Contrato de Estágio
referente, respectivamente, à Iniciação Científica (IC) ou Estágio
realizado em regime de Mobilidade Acadêmica Internacional (ou
Programa de Intercâmbio patrocinado pelo Governo Federal);
- (*) Plano de Estágio (Plano de Atividades), em papel timbrado e
assinado pelo supervisor (empresa);
- (*) Relatório Final assinado pelo aluno e Professor Orientador (IES de
destino);
- (*) Declaração de horas cumpridas dentro do período de validade do
Relatório Final;
- (*) Avaliação do Supervisor assinada pela empresa em papel timbrado
e dentro do período de validade do Relatório Final de Estágio;
- (*) Avaliação do Professor Orientador (IES de destino), datada e
devidamente assinada;
- CD contendo todos os documentos acima em arquivos eletrônicos
invioláveis distintos;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.

(*) Observação: Estes documentos devem estar no idioma português
ou inglês. Outros idiomas devem ser traduzidos para o português ou
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inglês e serem validados por representante institucional da IES de
destino.
_______________________________________________________

5 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ENCERRAMENTO DO
ESTÁGIO CURRICULAR I, ESTÁGIO CURRICULAR II E ESTÁGIO
NÃO CURRICULAR
Alunos que obtiveram êxito na Solicitação de Matrícula em
Estágio Curricular I, Estágio Curricular II ou na Solicitação de Inscrição
no Estágio Não Curricular e que cumpriram o número de horas
necessário, devem comparecer à CAE/ProGrad e entregar a
Documentação Final (a/c DAC/CECS) com os seguintes documentos:

DOCUMENTOS ORIGINAIS E SEM RASURAS
Relatório Final com três assinaturas: Estagiário, Supervisor (Empresa) e Prof. Orientador
Avaliação do Supervisor em papel timbrado (CNPJ/Empresa)
Avaliação do Professor Orientador com conceito (UFABC)
Declaração de Horas cumpridas em papel timbrado (CNPJ/Empresa)

CD/DVD
(contendo os documentos digitalizados abaixo em arquivo pdf)
Relatório Final com três assinaturas: Estagiário, Supervisor (Empresa) e Prof. Orientador
Avaliação do Supervisor em papel timbrado (CNPJ/Empresa)
Avaliação do Professor Orientador com conceito (UFABC)
Declaração de Horas cumpridas em papel timbrado (CNPJ/Empresa)
Ficha Individual
Termo de Compromisso e Termo Aditivo (se houver)
Plano de Atividades em papel timbrado
Carteira de Trabalho (foto, dados pessoais e carimbo do vínculo) ou Carteira Funcional,
para aluno que é funcionário de empresa
Contrato Social da empresa e Notas Fiscais (últimos 06 meses) para aluno que é
proprietário de empresa
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Cadastro de Contribuinte Municipal e Notas Fiscais (últimos 06 meses) para aluno que é
trabalhador autônomo

6 – DOCUMENTOS PARA RENOVAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR
E DO ESTÁGIO NÃO CURRICULAR EM ENGENHARIA X
- Ficha Individual Atualizada;
- Declaração de Aceite de Orientação por parte de docente credenciado
do curso de Engenharia X;
- Formulário de Solicitação de Estágio devidamente preenchido.

7 – (*) PRAZOS:
a) Resposta da Análise da Solicitação de Estágio: 10 dias úteis;
b) Solicitação de Cancelamento da Matrícula em Estágio Curricular ou
Cancelamento de Inscrição no Estágio Não Curricular: 30 dias
corridos a partir da data de deferimento do estágio;
c) Apresentação do Relatório Final ao Professor Orientador: 90 dias
corridos para o Estágio Curricular e 180 dias corridos para o Estágio
Não Curricular, com período de início do estágio contado a partir da
data de assinatura do deferimento da Solicitação por parte do
Coordenador de Estágio;
d) Entrega da Documentação Final (Originais + CD) na CAE/ProGrad a/c
DAC/CECS: 07 dias úteis contados após Professor Orientador
entregar o Formulário de Avaliação ao aluno;
e) Interposição de Recurso contra indeferimento de Solicitação de
Inscrição no Estágio Não Curricular, Indeferimento de Solicitação de
Matrícula/Aproveitamento/Equivalência e contra Conceito no Estágio
Curricular: 07 dias úteis contados a partir da data de divulgação do
indeferimento/conceito nos meios de comunicação oferecidos pelo
CECS.
____________________________________________________
(*) Observação: As Penalidades pelo não cumprimento dos prazos
devem ser lidas pelo aluno através da Resolução ConsEPE 158.
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_______________________________________________________
8 – DÚVIDAS:
DIVISÃO ACADÊMICA DO CECS (dac.cec@ufabc.edu.br)
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