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O que você precisa saber antes de
iniciar o seu estágio.



Estágio obrigatório
É aquele definido no projeto do curso (PPC),

cuja carga horária é requisito para

aprovação no seu respectivo curso.

Estágio  não-obrigatório
É aquele desenvolvido como atividade de sua

escolha(opcional), o qual pode ser usado

para complementar a carga horária regular e

obrigatória do seu respectivo curso .



INICIALMENTE VOCÊ DE PROCURAR A
COORDENAÇÃO DO SEU CURSO.

Quem eu devo procurar?

Quais documentos eu
preciso providenciar?

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Anexo I - Ficha cadastral
Devidamente preenchido (digitado) e assinado pelo professor

orientador do curso.

Anexo II - Termo de compromisso
Trata-se do seu contrato de estágio (deverá ser digitado)

 realizado entre a parte concedente/empresa, o aluno e o IF

Goiano Campus Cristalina. Três vias iguais, originais e assinadas. 

Anexo III - Plano de atividades
Detalhamento das ações que irá realizar. Deverá estar assinado

por você, empresa e orientador.

Anexo IX - Termo de convênio
Trata-se do termo de convênio (digitado) para concessão de

estágio realizado entre a parte concedente/empresa, e o IF

Goiano Campus Cristalina. Duas vias iguais, originais e assinadas.

Anexo VIII - Termo de conhecimento
Decorrente do coronavírus (COVID-19).

Seguro de vida
Feito em qualquer banco ou seguradora



Entregar a
documentação

M O M E N T O  C O R R E T O

Você deve entregar a sua documentação 
 antes de iniciar o seu estágio

NÃO SERÃO ACEITOS  DOCUMENTOS APÓS O INÍCIO
DO ESTÁGIO



IMPORTANTE

Você tem até 45 dias parar entregar a

documentação final do seu estágio.

Prazo de entrega



CHECKLIST
DE 
DOCUMENTOS

Você já providenciou toda a documentação?

 Termo de Compromisso (3 vias) 

 Plano de Atividades

 Termo de Convênio (2 vias)

 Termo de Conhecimento

 Ficha Cadastral

 Seguro de vida
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