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COORDENADORIA DE ESTÁGIOS 

 
Orientações e formulários no site: http://www.fai.com.br/portal/index.php?conteudo=estagios 

 
CRONOGRAMA DOS ESTÁGIOS – 1° SEMESTRE/2019– 

ATIVIDADE Licenciaturas Bacharelados 

Início do semestre letivo. 
 

04/02/19 
 

Inserção dos alunos matriculados em disciplinas de estágios em seguro contra 
acidentes pessoais. Encaminhamento de informações e orientações para os cursos. 

04 a 19/02/19 

Prazo limite para alunos apresentarem para seus professores orientadores de estágio, 
em impresso próprio, disponível no link acima, os dados para confecção de Termo de 
Compromisso de Estágio (TCE) e a declaração de regularidade de vacinas, quando 
cabível, e para os professores, após conferência, concordância e assinatura, 
encaminharem para a coordenadoria de estágio ou setor de serviço –escola. 
* Lembrar que para alunos matriculados após 18/02/2019 deverá também ser 
solicitada para o departamento de estágios a inclusão na apólice contra acidentes 
pessoais. 

01/03/19 

15/03/19ou 15 
dias antes do 

estágio 
começar 

Prazo limite para devolução pelo departamento de estágios dos TCEs para os cursos 
para serem coletadas assinaturas dos responsáveis pelos campos concedentes de 
estágios. 

15/03/19 29/03/19  

Prazo limite para alunos devolverem para os professores orientadores de estágio e 
estes enviarempara o departamento de estágio ou serviço escola os termos de 
compromissos de estágio assinados pelas concedentes acompanhados de um plano de 
estágio.  

29/03/19 12/04/2019 

Entrega pelos alunos de relatórios e outros documentos solicitados para o docente 
orientador de estágios, passível de solicitação de correções. 

Definido pelo curso em 
coerência com calendário 

escolar 

Término do 1° semestre letivo de 2019. 19/06/19 19/06/19 

Data limite para os professores orientadores cadastrarem as notas de estágio e 
entregarem as Avaliações finais dos estagiários, composta por: 1 via do relatório de 
estágio, Ficha de controle de atividades e horas de estágio e Documento de Avaliação 
do estagiário para os respectivos setores de estágio (Serviço escola ou Coordenadoria 
dos estágios) devidamente corrigidos e assinados. 

28/06/19 

 
Orientações básicas: 
- As datas definidas como limite para solicitação de confecção de termos de estágios foram definidas como ideais para 
que o departamento de estágio possa emitir em tempo hábil as documentações. Cada curso, em sua especificidade, pode 
trabalhar com outras datas, desde que consulte e acorde com o departamento de estágios quando dele depender para a 
confecção dos documentos. 
 
- Todos os documentos encaminhados para o departamento de estágios deverão estar relacionados em um comunicado 
em duas vias. Após conferência, uma via assinada será devolvida ao emitente. 
 
- Após o recebimento da solicitação, o departamento de estágios providenciará a solicitação em até 15 dias. 
 
- As solicitações são atendidas por ordem cronológica de protocolo no departamento de estágios. 
 
- Solicitações de termos de compromisso de estágio incompletas ou inconsistentes serão devolvidas para correção e novo 
envio, sendo de total responsabilidade dos emitentes. 

 


