
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO: ATIVIDADE PROFISSIONAL  

CURITIBA, DEZEMBRO DE 2020 

Referências:  

https://sei.utfpr.edu.br  - Base do conhecimento: Estágio Obrigatório: Atividade Profissional (em realização) 

Regulamento dos Estágios Curriculares Supervisionados dos cursos de bacharelado, dos cursos superiores de tecnologia e dos cursos de 

educação profissional técnica de nível médio da UTFPR (Resolução Conjunta Coemp/Cogep nº 01/2020, de 02 de junho de 2020) 

1. Estágio Obrigatório: Atividade Profissional (em realização) 

Este item trata dos casos de alunos que desenvolvem atividade profissional correlata ao curso, na 

condição de empregado devidamente registrado, autônomo, produtor rural ou empresário (desde 

que atendam à área de formação profissional prevista no PPC), na qual, para fins de validação na 

disciplina de estágio obrigatório, deverão ser realizadas 400 horas de atividade a partir do período 

mínimo estabelecido conforme o PPC do curso (na Tecnologia é o 4º período).  

1.1 PASSOS A SEREM SEGUIDOS POR ALUNO E ORIENTADOR 

a) Aluno providencia a documentação (em PDF) que comprove o seu vínculo com a atividade 

profissional e a envia por email ao PRAE.  Conforme Art. 56 do regulamento de estágio vigente, 

estes documentos são: 

 Na condição de empregado, cópia do contrato de trabalho, declaração da organização onde atua ou atuou, em 

papel timbrado e dirigida à UTFPR, devidamente assinada e carimbada pelo representante legal da organização, 

indicando o cargo ocupado na empresa e as atividades profissionais desempenhadas pelo aluno; 

 Na condição de empresário, cópia do Contrato Social, cartão do CNPJ da empresa, comprovando que o aluno 

participa ou participou do quadro societário da organização; 

 Na condição de autônomo, comprovante de seu registro na Prefeitura Municipal, comprovante de recolhimento 

do Imposto Sobre Serviços (ISS) e carnê de contribuição ao INSS; 

 Na condição de produtor rural, apresentar cópia de nota de produtor correspondente a atividade; 

 Relato das atividades desenvolvidas, por meio de Relatório de Estágio, e participação no evento de avaliação de 

estágio, se houver; 

 O aluno que estiver realizando atividades em outra instituição em convênios de dupla diplomação, quando do 

seu retorno, poderá solicitar validação da atividade de estágio;  

b) O aluno faz contato com um professor para que seja o seu orientador de estágio.   

c) Aluno elabora a proposta do Plano de Estágio (PE) (disponível na página de estágios, ver final do 

documento), em comum acordo com o Supervisor, de acordo com as atividades profissionais a 

serem desenvolvidas durante o período de 400 horas, as quais serão consideradas para o estágio 

obrigatório. O Discente e o Supervisor assinam o PE. O Discente encaminha o PE digitalizado por 

email para o PRAE. 

d) Orientador assina o PE conforme solicitação encaminhada pelo PRAE 

e) Orientador realiza a visita ao estágio (após 100 horas do início) e preenche o relatório de visita 

(esta pode ser feita de forma remota durante a quarentena). Enviar o relatório por e-mail para o 



discente e o supervisor assinarem. Orientar o discente que após as assinaturas este deve retornar 

o relatório (em formato .jpg, .jpeg ou .png) por e-mail. Orientador insere e assina o relatório de 

visita no processo do SEI (informado pelo PRAE) e envia email ao PRAE avisando. 

f) Professor Orientador de Estágio solicita ao Discente o relatório final de estágio, conforme 

modelo disponibilizado pelo respectivo curso. Analisar o relatório e, se necessário, solicitar ao 

discente a inclusão de mais informações e/ou correções. 

g) Professor Orientador inclui o relatório final no processo de estágio e faz um despacho no SEI 

informando que o relatório final de estágio foi analisado e que está de acordo com o mesmo 

(Clicar na opção "Incluir Documento", tipo "Estágio: Despacho Relatório Final", editar e assinar). 

Enviar email ao PRAE informando.  

h) PRAE lança nota da disciplina de estágio obrigatório no sistema acadêmico.  

2. Estágio Obrigatório: Atividade Profissional (já realizada) 

 

Estágio obrigatório com validação de atividade profissional correlata ao curso, a qual foi realizada 

a partir do período mínimo estabelecido conforme previsto no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 

(na Tecnologia é o 4º período), pelo período de 1 ano. 

2.1 PASSOS A SEREM SEGUIDOS POR ALUNO E PRAE 

a) Aluno providencia documentação (em PDF) que comprove o seu vínculo com a atividade 

profissional realizada e a envia por email ao PRAE para aprovação. Conforme Art. 56 do 

regulamento de estágio vigente, estes documentos são: 

 Na condição de empregado, cópia do contrato de trabalho, declaração da organização onde atua ou atuou, em 

papel timbrado e dirigida à UTFPR, devidamente assinada e carimbada pelo representante legal da organização, 

indicando o cargo ocupado na empresa e as atividades profissionais desempenhadas pelo aluno; 

 Na condição de empresário, cópia do Contrato Social, cartão do CNPJ da empresa, comprovando que o aluno 

participa ou participou do quadro societário da organização; 

 Na condição de autônomo, comprovante de seu registro na Prefeitura Municipal, comprovante de recolhimento 

do Imposto Sobre Serviços (ISS) e carnê de contribuição ao INSS; 

 Na condição de produtor rural, apresentar cópia de nota de produtor correspondente a atividade; 

 Relato das atividades desenvolvidas, por meio de Relatório de Estágio, e participação no evento de avaliação de 

estágio, se houver; 

 O aluno que estiver realizando atividades em outra instituição em convênios de dupla diplomação, quando do 

seu retorno, poderá solicitar validação da atividade de estágio 

b) Aluno elabora o Relatório Final de Estágio (modelo na página do curso) e encaminha por email 

ao PRAE do curso. 

c) PRAE analisa o relatório e, se necessário, solicitar ao discente a inclusão de mais informações 

e/ou correções.  

d) PRAE lança nota da disciplina de estágio obrigatório no sistema acadêmico. 



 

Para modelos de relatórios 

http://portal.utfpr.edu.br/estagios 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/curitiba/ct-tecnologia-em-sistemas-

de-telecomunicacoes/area-academica/estagio 


