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PARA ALUNOS

SE EU NÃO CONSEGUIR UM ESTÁGIO REGULAR
E NÃO PUDER FAZER EQUIVALÊNCIA, HÁ
ALGUMA OUTRA MANEIRA DE OBTER
ESSAS HORAS E CUMPRIR ESTA DISCIPLINA?
O QUE É ESTÁGIO SUPERVISIONADO?
De acordo com o Ar go 1º da Lei 11.788 de
25/09/2008, Estágio é ato educa vo escolar
supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho
produ vo de alunos que estejam frequentando
o ensino regular em ins tuições de educação
superior. Na Fatec, conforme deﬁnido no Projeto
Pedagógico, o Estágio é uma a vidade curricular
obrigatória em todos os cursos, quer sejam
presenciais ou à distância.

A PARTIR DE QUANDO POSSO COMEÇAR A
FAZER ESTÁGIO?
Para efeitos de cumprimento da grade
curricular, a par r do terceiro semestre. Alunos
regularmente matriculados em 1º e 2º
semestres também poderão fazer, mas sem
computar para as horas obrigatórias.

PRECISO FAZER MATRÍCULA EM ESTÁGIO?
Sim, a par r do terceiro semestre você poderá
fazer a matrícula em estágio, no período de
rematrícula e através do SIGA.
Você deve fazer a matrícula no semestre em que
iniciar o estágio, a par r do terceiro semestre, ou
quando for o caso, no semestre quando for
entregar a documentação para equivalência
proﬁssional.

QUANTAS HORAS EU POSSO ESTAGIAR POR
SEMANA?
A carga horária máxima por semana é de 30
horas, distribuídas em 6 horas por dia.
O prazo máximo de realização de estágio é de 2
anos desde que o aluno tenha vínculo com a
Faculdade.
Não são contabilizadas horas de estágio se você
es ver cursando primeiro ou segundo semestre.

QUANTAS HORAS EU TENHO QUE FAZER DE
ESTÁGIO?
A carga horária de estágio depende do seu
curso. Em Processos Metalúrgicos, Manutenção
Industrial, Mecânica - Processos de Soldagem e
Gestão de Negócios e Inovação são exigidas 240
horas; já o curso de Projetos Mecânicos,
contempla 400 horas.

TRABALHO NA ÁREA COMPATÍVEL COM O
CURSO QUE FAÇO. COMO CONTABILIZAR
ESTAS HORAS COMO ESTÁGIO?
Caso tenha experiência comprovada com um
mínimo de horas conforme exigência de cada
curso consideradas a par r da matrícula do
terceiro semestre, é possível fazer equivalência
destas horas exigidas pelo estágio.

Sim, a Fatec Pindamonhangaba, oferece
as modalidades de Estágio Voluntário ,
Monitoria, Iniciação Cien ﬁca e Projetos
Ins tucionais.

Voluntariamente: você pode desenvolver
a vidades diversas na faculdade, desde que
sejam correlatas ao seu curso.
Você deve procurar o coordenador do seu
curso e manifestar seu interesse. Em
seguida, ele lhe ajudará a encontrar um
orientador para que vocês possam acordar
uma a vidade. Você deverá entregar um
relatório mensal ao responsável, ao ﬁnal do
período, o coordenador do curso fará a
validação ﬁnal do seu estágio.

Monitoria: Se você é monitor (voluntário ou
não) também há a possibilidade de
equivalência do Estágio com validação da
sua monitoria.

Iniciação Cientíca: Se você desenvolve algum
trabalho de iniciação Cien ﬁca, também
pode usá-la como equivalência do Estágio.
Projetos Institucionais: Projetos desenvolvidos
pela Fatec Pindamonhangaba.

COMO ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO DE
ESTÁGIO?
Toda documentação de estágio precisa ser
entregue via formulário:
h ps://docs.google.com/forms/d/1G-Y_b-7Bx0HUIqvN8NXhVM1jM1FSB9gHve64tqWJhM/edit

O LANÇAMENTO DA NOTA NO SIGA OCORRE
IMEDIATAMENTE APÓS A APROVAÇÃO PELA
COORNDENAÇÃO?
Não. Durante o semestre as informações são
armazenadas em um banco de dados
monitorado pela coordenação de estágios. No
ﬁnal de cada semestre le vo, estas informações
são lançadas no prontuário de cada aluno e no
SIGA, desde que o aluno esteja matriculado em
Estágio Supervisionado.

EXISTE PRAZO PARA QUE O ALUNO
ENTREGUE A DOCUMENTAÇÃO?
Sim. No ﬁnal de cada semestre é divulgada a
data limite naquele semestre le vo para a
entrega. Passada a data limite, o lançamento só
ocorrerá no ﬁnal do próximo semestre.

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS
Existem professores à disposição para auxiliar
os alunos em quaisquer dúvidas relacionadas a
estágio. O contato pode ser pessoalmente na
sala ao lado da sala de coordenação dos cursos
ou através dos e-mails:
Prof. Antonio: antonio.silva102@fatec.sp.gov.br
Prof.ª Luciana: luciana.cas lho@fatec.sp.gov.br
ou
estagiofatecpinda@gmail.com

Todos os documentos e
procedimentos encontram-se
disponíveis em
https://fatecpindamonhangaba.edu.br/estagio2.html

