Gabinete do Diretor geral
Direção de Extensão
Coordenação geral de extensão
Setor de Estágios e Egressos

Fluxograma de orientação do estágio
Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação,
Informação Superior de Tecnologia em Logística, Superior de Tecnologia em Recursos
1
1
Humanos, Superior em Letras , Técnico em Administração,
Administração Técnico em Controle Ambiental,, Técnico em Enfermagem , Técnico em
Informática e Técnico em Segurança do Trabalho.

Para a realização do estágio supervisionado obrigatório o aluno deverá seguir, sob pena de invalidação do estágio, de
acordo com o Regulamento de Estágio Supervisionado do IF SUDESTE MG – campus São João d
del-Rei, os seguintes passos:
Contato com a instituição que
pretende realizar o estágio.
estágio

Verificar junto ao Setor de Estágios e
Egressos se a instituição possui Convênio
de Cooperação Mútua.

Não

Sim

Solicitar ao Setor de Estágio a
possibilidade de viabilizá-lo.

Convênio
providenciado

Estabelecer contato com o
possível professor orientador.

Comunicar ao Coordenador de Curso
seu interesse na realização de estágio.

Após concordância do coordenador e do
professor orientador, providenciar os
2
seguintes documentos :

Assinado pelo responsável
legal em todas as páginas.
Requerimento
de estágio
(1 via)

Plano de atividades
de estágio
(3 vias)

Termo de compromisso
de estágio.
(3 vias)

Entregar dos documentos para o Setor de Estágio e
Egressos para conferência.
conferência

O nº de apólice de seguro é
fornecido pelo Setor de
Estágios e Egressos, desde
que o aluno esteja
devidamente matriculado.

Você pode iniciar suas atividades de estágio
estágio.
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Este fluxograma não atende às especificidades destes cursos.
Todos os modelos dos documentos estão disponíveis no site, na aba de Diretorias
Di
→ Extensão → Setor de Estágios e Egressos → Formulários.

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
CÂMPUS SÃO JOÃO DEL-REI
Rua Américo Davim Filho, s/nº - Bairro Vila São Paulo – São João del-Rei – MG CEP: 36.301-358 (32)3379-4500www.sjdr.ifsudestemg.edu.br
4500www.sjdr.ifsudestemg.edu.br

