ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS
O Estágio Curricular é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos
que estejam cursando 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,
conforme estabelece o art. 1º da Lei nº 11.788/08.
Os estágios obrigatórios estão vinculados às matrizes dos cursos de licenciatura e
bacharelado, com duração e características delimitadas nos Projetos Pedagógicos,
realizados em instituições públicas e/ou privadas conveniadas com a UNICNEC.
A Coordenação de Estágio será exercida por docente vinculado aos cursos de
graduação e/ou por Coordenadores de Cursos e deverão ser realizados sob a
orientação de professores da instituição, os quais acompanharão as atividades do
estagiário.
São objetivos do Estágio: oportunizar o desenvolvimento de suas habilidades
durante o curso; identificar com maior clareza a finalidade de seus estudos e os
instrumentos que a instituição coloca à disposição para alcançar suas metas pessoais
e profissionais; complementar o processo de ensino-aprendizagem; aproximar-se de
contatos profissionais que permitam seu ingresso nas áreas de atuação do curso que
está matriculado; desenvolver atividades profissionais nas áreas do curso que busca
a formação.
São atribuições do estagiário: assinar Termo de Compromisso; conhecer o
Regulamento dos estágios do seu curso; desenvolver as atividades estabelecidas no
Programa de Estágio; cumprir as normas internas do local de realização do estágio;
obter 75% de frequência durante a realização do estágio; apresentar os relatórios
parciais e relatório final de estágio; assinar a Ficha de Frequência e entregar para o
supervisor ao final do cumprimento da carga horária, no local de estágio.
Os cursos de Licenciatura e Bacharelado possuem documentos específicos para
formalização dos estágios, como: carta de apresentação, Termo de Convênio de
Estágio; Termo de Compromisso de Estágio (TCE); Plano de Atividades de Estágio,
entre outros.

Acesse o Termo de Estágio dos cursos de licenciatura e preencha. Após entregue as
duas vias ao(a) professor(a) orientador (a) dos estágios!
Acesse, abaixo o Termo de Compromisso Geral dos Estágios!

