REGULAMENTO DE ESTÁGIO

Direção Geral
Tânia Maria Sampaio de Araújo Ferreira
Diretor pedagógico
José Ribamar Torres
Diretor de Planejamento
Magno Alves Santos
Coordenadora de Pesquisa, Pós Graduação e Extensão
Geloesse Gomes Correia Freitas
Coordenador do Curso de Bacharelado em Direito
Daniel Carvalho Sampaio
Coordenadora Geral de Estágio
Daniela Carla Gomes Freitas

1

REGULAMENTO DO PROCESSO DE ESTÁGIO:

Formalização inicial:
• O aluno deve estar matriculado na disciplina de Estágio Obrigatório, por ocasião da
matrícula no semestre correspondente;
• Após o aluno estagiário será informado dos locais conveniados com a Faculdade Cet
para estágio Obrigatório;
• Deferida a autorização para iniciar o Estágio Obrigatório, o aluno deverá
receber, na Secretaria da Coordenação de Estágio, a Carta de Apresentação ao
órgão onde pretende estagiar e a pasta de estágio;
• O Estagiário deve respeitar a programação, os interesses e limitações do órgão
promotor do Estágio e as orientações indicadas pelo SUPERVISOR, da Empresa /
Escola ou da Instituição.
• Caso o aluno não possa estagiar em nenhum dos órgãos já previamente conveniados
com esta IES, deverá preencher e entregar na Secretaria da Coordenação de Estágio
ficha de dados cadastrais (ANEXO A) para iniciar o Estágio Obrigatório, Conforme o
Calendário Acadêmico do semestre letivo, indicando o órgão que propõe convênio com
esta IES;
• Em seguida será elaborado termo de convênio de Estágio entre esta IES e o local
indicado pelo aluno, devendo o mesmo trazer três vias assinadas pelo
convenente e entregar na secretaria da coordenação de estágio para fins de
assinatura com a Direção desta IES, ocasião em que serão devolvidas duas vias
assinadas para o aluno, ficando a terceira via arquivada na Secretaria de Estágio;
• Deferida a autorização para iniciar o Estágio Obrigatório, o aluno deverá
receber, na Secretaria da Coordenação de Estágio, a Carta de Apresentação ao
órgão onde pretende estagiar e a pasta de estágio;
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Elaboração do Relatório Final:

Ao término do Estágio, o aluno deve elaborar o relatório final do estágio
supervisionado, respeitando as seguintes instruções:
• O produto final do seu trabalho;
• Os métodos e procedimentos adotados para chegar ao produto final;
• As dificuldades encontradas e as soluções escolhidas;
• O professor orientador deve ser consultado sobre a forma, a apresentação e conteúdo
do Relatório Final (respeitar as normas da ABNT) apresentada em 02 (duas) vias, sendo
uma arquivada na Coordenação de Estágio por um período de quatro semestres e ter no
mínimo 20 (vinte) páginas de conteúdo probatório encadernado.

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO

A avaliação do Estágio será realizada pelo professor orientador, com base na pasta de
Eságio (que será entregue pela secretaria de estágio) e no Relatório Final do aluno.
A Ficha de Acompanhamento conterá, entre outros dados, a avaliação de desempenho
do Estágio feita pelo supervisor do Estágio conforme atributos e conceitos explicitados
na própria ficha;
O Relatório Final é avaliado em função de:
a) Apresentação;
b) Suporte bibliográfico;
c) Qualidade da redação;
d) Concisão, Clareza e Propriedade.
A avaliação final do aluno deverá ser feita durante a defesa oral do Relatório Final,
perante uma Banca Examinadora, composta de:
a) Coordenador do Curso;
b) Professor Orientador;
c) Supervisor de Estágio na Empresa / Escola (convidado); d) Coordenador de Estágio.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver freqüência mínima 90% nas atividades
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programadas para o estágio e nota no Relatório Final igual ou superior a (7,0) sete,
conforme Art. 76 do Regimento Interno.
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ANEXO A
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE ESTÀGIO OBRIGATÓRIO

Estagiário(a):______________________________________________________________________
Data de Nascimento: ______/___/____ Fones:____________________________________________
CPF:______________________________
Matrícula:_________________________
Período:_____________________________

RG:_________________________________________
Curso:_________________________________
Turma:________________________________

Disciplina:____________________________________________________ C/H: _________________
End.Residencial:________________________________________________________Nº__________
Bairro:___________________ CEP:______________________Cidade:_______________________
Email: ___________________________________________________________________________

ESTÁGIO CURRÍCULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO
Local do Estágio:___________________________________________________________________
CNPJ:__________________________________ Fones:(__) _____________________________
Representante Legal da Empresa: _____________________________________________________
Endereço do Estágio: _______________________________________________________Nº______
Bairro:_______________________ CEP:____________________Cidade:____________________
Supervisor do Estágio no Local:_______________________________________________________
e-mail do Supervisor: _____________________________________ Fone:(

) _________________

Horário do Estágio:___________________________________________ C/H Diária: ____________
Data Inicial do Estágio:________________________ Data final do Estágio: ____________________
MUDANÇA DE LOCAL DO ESTÁGIO
Local do Estágio: __________________________________________________________________
Endereço do Estágio: _______________________________________________________________
Fone: (__) ________________________________________________________________________
Horário do Estágio:__________________________________________________________________
Supervisor do Estágio no local:_______________________________________________________
Supervisor do Estágio na CET:________________________________________________________
Data Inicial do Estágio:__________________________ Data final do Estágio: __________________
Teresina, ______ de _______ de _____.
__________________________________________________
ASSINATURA DO ESTAGIÁRIO/ALUNO
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