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1. APRESENTAÇÃO

O Regulamento de Estágio é um instrumento de orientação para os alunos, empresas e
docentes, que tem por objetivo esclarecer todas as etapas de desenvolvimento de estágio,
assim como toda documentação envolvida.
O estágio supervisionado é regido pela Lei Nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, que reafirma
o estágio como ato educativo e enfatiza o acompanhamento e a avaliação do seu
desenvolvimento por parte da escola e da concedente.
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2. APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL – Vivência Profissional
O SENAI reconhece a importância da vivência profissional para a inserção do aluno no
mercado de trabalho e pretende contribuir com o educando no sentido da consolidação do
desenvolvimento de suas competências, bem como auxiliar na sua preparação para os
desafios de uma carreira, justificando assim a implantação do presente curso.

2.1. Requisitos de acesso


Cursar ou ter concluído um curso de educação profissional nas modalidades
(Técnico, Qualificação profissional e Aprendizagem industrial).



Firmar termo de compromisso com a empresa e o SENAI.

2.2. Perfil de conclusão
Aplicar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes mobilizadas nas competências
específicas e de gestão e suas correspondentes capacidades técnicas, sociais, organizativas e
metodológicas, aprendidas nos cursos de educação profissional, em situações novas do
ambiente profissional; distribuir o tempo entre as diversas atividades em acordo com
cronograma ou planejamento; prever os recursos necessários para a execução dos trabalhos
solicitados; tomar decisões sobre qual o melhor caminho a seguir em acordo com os objetivos
do trabalho; buscar e selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do trabalho
proposto; solucionar problemas diários a partir da combinação de conhecimentos, habilidades
e atitudes; monitorar continuamente a realização das atividades solicitadas e avaliar os
resultados obtidos; refletir criticamente sobre o cotidiano profissional; buscar excelência no seu
campo de atuação por meio de aprimoramento profissional contínuo.

2.3. Organização curricular

Unidades Curriculares
Fundamentação Teórica e Instrumentalização para a Prática
Profissional – EAD
Prática Profissional – Estágio

Carga Horária
(Horas)
80
400

Carga Horária Total

480
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3. PRATICA PROFISSIONAL (ESTÁGIO)
A prática profissional facilita o desenvolvimento comportamental e a progressiva
profissionalização do aluno, proporcionando a vivência de situações reais de trabalho
na empresa.
Faz parte do processo ensino-aprendizagem e, nessa fase, a fundamentação
teórica é conferida na aplicação prática, além de ser um importante instrumento de
integração entre o aluno e o segmento industrial correlato ao curso.
O a pratica profissional supervisionada, obrigatória, terá a duração mínima de
400 horas, podendo ser desenvolvido de forma concomitante ou subsequente ao curso
vinculado. A carga horária máxima dependerá da modalidade do curso que o aluno
realiza ou realizou:
 Na modalidade Aprendizagem Industrial: serão aceitas inscrições
somente de alunos que não tenham vínculo com empresa (por contrato
de aprendizagem) e não tenham condições efetivas de virem a ser
aprendizes. E, a carga horária máxima não poderá ultrapassar a carga
horária do outro curso (800 horas).
 Na modalidade Técnica: a carga horária máxima será de 1500 horas.
 Na modalidade Qualificação: a carga horária do estágio será de 400
horas.
Durante a prática profissional na empresa, o aluno deverá atender às normas e
regulamentos da parte concedente (Empresa) e as instruções do presente regulamento.
A prática profissional pode ser realizada em empresas, órgãos ou instituições que
tenham condições de proporcionar ao aluno experiência profissional em situação real de
trabalho, correlata a sua qualificação profissional. A prática profissional supervisionada deve
propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a serem planejados, executados,
acompanhados e avaliados em conformidade com perfil de saída, em termos de treinamento
prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano.

3.1. Condições da prática profissional concomitante

A prática profissional iniciada na forma concomitante poderá terminar após a conclusão do
outro curso, respeitada a carga horária máxima permitida.
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3.1.1. Na modalidade do Curso Técnico


A carga horária da prática profissional não poderá ultrapassar a carga horária do
outro curso, podendo, a partir da análise realizada pela escola SENAI, chegar a
1500 horas, dependendo da prática profissional oferecida pela empresa
concedente.

3.1.2. Na modalidade Aprendizagem Industrial


Serão aceitas as incrições de alunos de Aprendizagem Industrial quando não
tenham vínculo com empresa (por contrato de aprendizagem) e não tenham
condições efetivas de serem aprendizes, bem como na forma subsequente ao
curso;



Os aprendizes que não realizaram prática profissional na empresa, na forma dual
ou de guia de aprendizagem, poderão ser matriculados na vivência profissional na
forma subsequente;



A carga horária do estágio não poderá utrapassar a carga horária do outro curso.

3.1.3. Na modalidade Qualificação Profissional


A carga horária do estágio será de 400 horas.

3.2. Atribuições do responsável pela coordenação de estágios e dos docentes
Ao responsável pela coordenação da prática profissional, auxiliado por docentes,
quando necessário, cabe:
a)

Analisar as oportunidades de pratica profissional, planejar as atividades de
orientação, encaminhamento, supervisão e avaliação de estagiários;

b)

Avaliar continuamente a programação estabelecida;

c)

Manter atualizado o cadastro de partes concedentes e estagiárias;

d)

Informar periodicamente o diretor da escola sobre as atividades desenvolvidas com
relação ao estágio;

e)

Realizar reuniões periodicamente com os alunos, para informações sobre a prática
profissional supervisionada;

f)

Realizar o acompanhamento e avaliação da prática profissional;
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g)

Manter os registros de prática profissional, devidamente organizados e atualizados,
e encerra-lo no SGSET.

3.3. Critérios para captação de oportunidade da pratica profissional
A captação de oportunidades da prática profissional se dá basicamente de três maneiras:
3.3.1. Iniciativa do aluno
O aluno tem a liberdade de entrar em contato com as empresas de seu conhecimento e
viabilizar a contratação para a prática profissional, observando os seguintes critérios:


As atividades da empresa precisam estar alinhadas ao perfil de saída do curso;



A empresa deve oferecer as condições mínimas de segurança do trabalho para a
prática profissional;



Após contato com a empresa comunicar a coordenação de estágio para dar
continuidade aos trâmites legais da contratação.

3.3.2.

Iniciativa da empresa

As empresas estão em constante busca pela Inovação Tecnológica, e contam com o
SENAI, para renovação de seu quadro profissional, optando em muitos casos pela contratação
de alunos para a prática profissional supervisionada.
3.3.3. Iniciativa do SENAI
A escola SENAI “Humberto Reis Costa” conta atualmente com aproximadamente de
300 empresas parceiras nos mais diversos segmentos (usinagem, ferramentaria, alimentação,
têxtil, automobilístico...).
A Coordenação de Vivencia profissional, juntamente com a equipe escolar, está
empenhada na divulgação de oferta da Vivência Profissional com prática profissional na
empresa.
3.3.4. Cadastro de alunos
A escola mantém um banco de currículos para estágio, e os alunos interessados,
poderão enviar seu currículo para cadastro à Coordenação de Estágio no e-mail:
antonio.ferreira@sp.senai.br.
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É comum as empresas solicitarem currículos para a contratação de alunos para a
prática profissional, sendo assim, sempre que solicitado, esse banco de currículos é
disponibilizado às empresas, que é a responsável pelo contato com os alunos e realização do
processo de seleção.
3.3.5. Captação de vagas
Na captação de vagas, a Coordenação de prática profissional procura manter um bom
relacionamento com as empresas visando facilitar ao aluno a obtenção de sua vaga para
estágio.
Para isso, executa as seguintes ações:


Elabora e mantém cadastro da concedente;



Promove contatos buscando parceria com as empresas/entidades concedentes de
estágio;



Elabora e mantém cadastro de vagas;



Disponibiliza, sempre que solicitado, os currículos cadastrados acompanhando o
processo de seleção até a conclusão da vaga.

3.4. Critérios para Matrícula
A matrícula no curso de Vivência Profissional deverá ser feita no Setor de Coordenação de
Prática Profissional. Para efetivá-la o aluno deverá seguir os seguintes procedimentos:
Quando o contato com a empresa for feito pelo aluno, comunicar a coordenação de
Prática profissional para que se realize a visita de avaliação na empresa cedente (vide item
2.5.2).
Após constatar que a empresa possui condições de oferecer a Prática Profissional,
entregar o TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO (anexo I), em 3 (três) vias, que
deverá ser assinado pela empresa, pelo aluno (quando menor, pelo responsável) e pelo diretor
da escola;
Não deixar de preencher o Plano de Prática profissional, parte integrante do contrato;
Anexar a declaração ou Certificado/Diploma do curso técnico vinculado a Vivência Profissional,
caso seja aluno de outras instituições;
Importante:
A Escola não assina contrato, bem como não dá entrada na documentação com data
retroativa. Os documentos deverão ser entregues 3 dias antes da data de início do estágio
supervisionado.
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A carga horária máxima de estágio é de 6 horas diárias e 30 horas semanais,
devendo compatibilizar-se com o horário das aulas, sem que ocorra prejuízo para o ensino,
quando for concomitante com a fase escolar.
Havendo interesse das partes de alterações em cláusulas e condições estipuladas no
Termo de Compromisso, pode ser firmado o TERMO ADITIVO (anexo II) ao documento,
também em 3 (três) vias.
A empresa deve ter sido avaliada para concessão do estágio (vide item 2.5.2).
Observação: Situações especiais e diferenciadas serão avaliadas pela Coordenação de
Prática profissional, juntamente com a Direção da Escola. E, se necessário, o caso será
encaminhado para a Auditoria Educacional – AUDI– E.

3.5. Critérios para desenvolvimento e avaliação
O desenvolvimento do estágio deve ser realizado sob condições controladas que favoreçam
a formação profissional do aluno. As atividades desenvolvidas pelo aluno na empresa devem
estar planejadas (plano de estágio) e aprovadas pela unidade escolar, fazendo parte integrante
do Termo de Compromisso.
3.5.1. Avaliação das condições para concessão de estágios
Para verificar as condições de concessão de estágio, a unidade escolar irá realizar
visita a concedente antes da formalização do primeiro Termo de Compromisso e,
periodicamente, num prazo nunca superior a 2 anos da avaliação anterior.
3.5.2 Visita de Supervisão de Estágio
A visita de supervisão consiste em verificar o desenvolvimento do Plano de Estágio,
bem como o desempenho do aluno na empresa. A visita é registrada através do formulário
anexo III.
O desenvolvimento do estágio deve ser realizado sob condições controladas que
favoreçam a formação profissional do aluno. Assim, na visita de supervisão de estágio também
é avaliada as condições da concedente do estágio, bem como verificado os pontos fortes e
oportunidades de melhoria relacionadas ao perfil de conclusão do curso em relação às
necessidades da empresa.
Durante a visita é apresentado à empresa os produtos e serviços oferecidos pela
escola.
10

A supervisão de estágio poderá ser feita pelo coordenador de estágio, por um docente
técnico ou outro funcionário da escola desde que devidamente orientado. Deve-se realizar, no
mínimo, uma visita de supervisão durante o período de estágio.

3.6 Avaliações do aluno durante estagio supervisionado
O aluno será avaliado pela empresa durante o desenvolvimento da prática profissional
supervisionada através de formulário.
A avaliação tem como objetivo levantar informações norteadoras para a melhoria
continua do curso, medindo o nível de atuação dos estagiários, afim de, atender as demandas
das empresas parceiras.

3.6.1 Avaliação realizada pela empresa
O aluno será avaliado pela empresa através da AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
(anexo IV), que será preenchida no momento da visita de supervisão de estágio, na qual a
empresa pode se manifestar sobre o desempenho do estagiário.
3.6.3. Autoavaliação do Aluno
Essa avaliação visa coletar as percepções do estagiário com relação ao processo de
estágio.
O QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO (anexo V) empregado não computará para
fins de avaliação do estágio. É uma ferramenta de auxílio à gestão do processo de prática
profissional na unidade escolar.
3.6.2. Avaliação realizada pela escola
Os alunos deverão entregar o RELATÓRIO DE ESTÁGIO (anexo VI), relatando suas
experiências no período de estágio. Este relatório deve conter o relatório de atividades
desenvolvidas no estágio, com periodicidade não superior a 6 meses.

3.7. Critério de aprovação
Os instrumentos empregados serão traduzidos em uma nota entre 0 (zero) e 100 (cem),
devendo o aluno obter, para aprovação, nota final igual ou superior a 50 (cinquenta).
Além disso, a não conclusão da Fundamentação Teórica e Instrumentalização para a
Prática Profissional – EAD, poderá implicar no cancelamento do estágio.
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3.8. Critérios para conclusão
Para comprovação da carga horária de estágio realizada, a empresa deverá fornecer a
DECLARAÇÃO DE HORAS DE ESTAGIO REALIZADAS (anexo VII) e RELATÓRIO DE
ATIVIDADES (anexo VIII), que deverá ser entregue ao Setor de coordenação de estágio.
Para a conclusão do curso o aluno deverá:
 Cumprir a carga horária mínima de Prática Profissional de 400 horas;
 Obter nota mínima 50 em ambas as unidades curriculares do curso;
 Entregar todos os documentos solicitados, no prazo estipulado.
Importante: O encerramento do curso de Vivência Profissional deverá ocorrer, no
máximo, até o mês subsequente do término do estágio na empresa.

3.9. Referências normativas
 Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008;
 Resolução Nº 01, de 21 de janeiro de 2004;
 Regimento Comum das Unidades Escolares do SENAI-SP;
 Resolução – RE – 01/14;
 Comunicado – CO-DITEC 006/15.
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4. CONTROLE DE REVISÕES
VER.

01

DATA

NATUREZA DA ALTERAÇÃO

30/06/2016

Primeira Emissão

Inclusão das modalidades Aprendizagem Industrial e
Qualificação, no item 1.1 – requisitos de acesso.
02

24/02/2017

Atualização da carga horária máxima do estágio, no item 03.
Exclusão do termo curso Técnico, nos critérios da matrícula
(3º parágrafo).
Substituição do CO-DITEC 003/15 para CO-DITEC 006/15
nas referências normativas.

03

10/03/2017

Atualização do Anexo I – alteração da Seguradora e apólice,
no item 09 para “Sompo Seguros S/A - Apólice nº
10.001663”.

04

04/05/2018

Substituído o termo “Estágio supervisionado” por “Pratica
profissional” no capitulo 3, conforme solicitação da AUDE
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5.

ANEXOS
Anexo 1 - TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, em que são partes, de um lado,
, inscrita no CNPJ sob o nº
e inscrição estadual nº
, com sede na
, nº
, Bairro
, na cidade de
, Estado de
, neste ato representado em
conformidade com seus atos constitutivos, denominada simplesmente, CONCEDENTE, e de outro
lado, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento
Regional de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
03.774.819/0001-02, inscrição estadual Isento, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista,
1.313, 3º andar, Bairro Bela Vista, neste ato representado pelo(a) Sr(a).
, Diretor(a) da Escola
SENAI "
", localizada na
, nº
, na cidade de
, Estado de São Paulo,
denominado simplesmente, SENAI-SP e, de outro lado, o(a) aluno(a)
, estudante do curso
de Vivência Profissional da "Escola SENAI-SP
", portador(a) da Cédula de Identidade RG n°
, inscrito(a) no CPF/MF sob o n°
, residente e domiciliado(a) na
, doravante
denominado(a) ESTAGIÁRIO(A); resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso para
Estágio Obrigatório de Complementação Educacional de Ensino, sem vínculo empregatício,
nos termos da Lei nº 11.788, de
25.09.2008, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:
1.

O Estágio terá por objetivo principal, proporcionar ao estudante do curso
(de educação
profissional técnica de nível médio ou de aprendizagem industrial ou de qualificação
profissional), aprendizagem em serviço, mediante experiência prática nas atividades específicas
de natureza de sua área de formação profissional, conforme plano de estágio, devidamente
especificado em anexo.

2.

À CONCEDENTE caberá a fixação dos locais, datas e horários em que se realizarão, sem
qualquer vínculo empregatício, as atividades do(a) ESTAGIÁRIO(A), contidas nas
programações de estágio por ela estabelecidas com a colaboração do SENAI-SP.

3.

O estágio será feito nas dependências do(a)
, localizado(a) na
, n.º
, Bairro
, na cidade de
, Estado de
, ou fora dela, nos casos devidamente
justificados, mediante acompanhamento de supervisor designado pela CONCEDENTE.

4.

O estágio se realizará no período de
de 20
.

5.

O(A) ESTAGIÁRIO(A) deverá cumprir
(
) horas de estágio por semana , de forma
a não exceder a seis horas diárias, a serem desenvolvidas de forma compatível com as
atividades escolares, considerando-se nelas incluídas as horas destinadas a reuniões
convocadas pelo SENAI-SP, para fins de supervisão e avaliação.

6.

O(A) ESTAGIÁRIO(A) obriga-se a:

de

de 20

a

de

14

a) cumprir fielmente a programação de estágio, comunicando em tempo hábil quando for o
caso, a impossibilidade de fazê-lo;
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b) cumprir as normas internas da CONCEDENTE, principalmente as relativas ao estágio, as quais
declara conhecer e aceitar;
c) responder por perdas e danos conseqüentes da inobservância das normas internas
ou das constantes no presente Termo de Compromisso; e,
d) apresentar ao SENAI-SP relatório circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas de
acordo com o estabelecido no regulamento de estágio da Escola;
e) realizar as avaliações na forma e condições previstas no regulamento de estágio da
Escola.
7.

A CONCEDENTE compromete-se a :
a) conceder ao(a) ESTAGIÁRIO(A) bolsa para manutenção, no valor de R$
(
);
b) conceder ao ESTAGIÁRIO(A), recesso remunerado de 30 dias a cada 12 meses estagiado, a ser
gozado preferencialmente durante suas férias escolares, devendo
ser o recesso proporcional nos casos de estágio com duração inferior a 1 (um) ano;
c) providenciar, observadas as normas internas, o reembolso das despesas
extraordinárias efetuadas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A) em razão da programação do estágio;
d) fornecer ao SENAI-SP relatórios e avaliações sobre a atuação do(a)
ESTAGIÁRIO(A);
e) designar funcionário de seu quadro de pessoal, devidamente qualificado, p ara orientar e
supervisionar o estagiário;
f) comunicar imediatamente ao SENAI-SP quaisquer interrupções ou problemas ocorridos com o(a)
ESTAGIÁRIO(A) durante o período de estágio, para que sejam tomadas as providências cabíveis; e,
g) por ocasião do desligamento do ESTAGIÁRIO(A), entregar termo de realização de
estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e horas estagiadas
e da avaliação de desempenho.

8.

Ao SENAI-SP compete:
a) encaminhar o(a) ESTAGIÁRIO(A) à CONCEDENTE, acompanhar suas atividades de estágio e
proceder a sua avaliação para fins escolares;
b) colher os dados de aproveitamento do(a) ESTAGIÁRIO(A) mediante fichas de avaliação de
desempenho, visitas de supervisão, relatórios e trabalhos apresentados, de acordo com a
programação previamente estabelecida; e,
c) informar periodicamente a CONCEDENTE sobre a situação geral do(a) ESTAGIÁRIO(A).

9.

O (A) ESTAGIÁRIO(A) está segurado(a) contra acidentes pessoais, pela Sompo Seguros S/A - Apólice
nº 10.001663, cujo estipulante é o SENAI-SP.
.

10.

Este Termo de Compromisso poderá ser rescindido pela CONCEDENTE ou pelo(a) ESTAGIÁRIO(A),
mediante comunicação por escrito à outra parte e ao SENAI-SP feita, no mínimo, com 05 (cinco) dias
de antecedência.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo de
Compromisso, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

(SP),

de

de 20

CONCEDENTE

Nome:
Cargo:
RG:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Departamento
Regional de São Paulo

Nome
Diretor(a) da Escola SENAI "

ESTAGIÁRIO

Testemunhas:

Nome:

Nome:

RG: n.º

RG: n.º

”

Anexo 2 - PLANO DE ESTÁGIO

Nome do Estagiário:
Nome da Empresa:
Período do estágio:

ATIVIDADE

NOME DO
SUPERVISOR

TOTAL

Nº DE
HORAS

Anexo 3 - INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO, RETIFICAÇÃO E
RATIFICAÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO
EDUCACIONAL
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, em que são partes, de um lado,
____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________ e inscrição
estadual nº _________________, com sede na rua ____________________, nº _______, Bairro
______________, na cidade de _______________, Estado de __________________, CEP: ____-__
neste ato representado por ____________________________, denominado simplesmente,
CONCEDENTE; o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento
Regional de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.774.819/0003-66, inscrição estadual Isento,
com sede nesta Capital, na Avenida Paulista, 1.313, 3º andar, Bairro Cerqueira César, neste ato
representado por Sr. __________________Diretor da Escola SENAI “Humberto Reis Costa”, localizada
na Rua Aracati Mirim nº 115 bairro: Vila Alpina, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
denominado simplesmente, SENAI-SP e, de outro lado, o aluno ________________, estudante do
curso Vivência Profissional do curo Técnico ___________, da Escola SENAI “Humberto Reis Costa”,
portador da Cédula de Identidade RG n° ___________/___, inscrito no CPF/MF sob o n°
________________-___, residente e domiciliado na Rua ________________, nº ______, Bairro
____________, na cidade de _______________, Estado de ______, doravante denominado
ESTAGIÁRIO; resolvem formalizar o primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso para Estágio
de Complementação Educacional de Ensino, firmado em ___ de ____________ de 20__, mediante as
seguintes cláusulas e condições que, mutuamente, aceitam e outorgam:
Cláusula Primeira – Do Objeto Contratual
Por meio de instrumento particular, datado de ___ de _____________de ______ (data da assinatura do
Termo de Compromisso), ajustaram as partes a realização de estágio supervisionado ao estudante do
curso Vivência Profissional do curso Técnico _____, por meio de aprendizagem em serviço, mediante
experiência prática nas atividades específicas de natureza de sua área de formação profissional,
conforme Plano de Estágio definido.
Cláusula Segunda – Da Prorrogação da Vigência
Acordam as partes em retificar a cláusula quarta do contrato original, fixando a data de término do
período de estágio em ___ de _________________ de 20____.
Cláusula Terceira – Da Ratificação
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, que não foram
especificamente alteradas por este instrumento.

E por estarem, assim, ajustados e de inteiro e comum acordo, assinam este termo aditivo em 03 (três)
vias de igual teor e para um mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que
produza os efeitos legais.
_____________-SP, ___ de _____________ de 20___.

__________________________
Razão Social da Concedente
Nome do Representante
Cargo

____________________________________
ESTAGIÁRIO
Nome

_______________________________________________________
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
Departamento Regional de São Paulo

___________________________________
Diretor da Escola SENAI “Humberto Reis Costa”

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome:
RG:

Anexo 4 - RELATÓRIO DE VISITA NA CONCEDENTE
É confirmado por meio desta, a visita de avaliação para concessão de estágio realizada pelo
docente da escola SENAI "Humberto Reis Costa" na ,
acompanhado pelo(a)

localizada na

–

, N°

,

, tendo sido

, funcionário(a) da concedente.

Os principais objetivos da visita foram:
 Avaliar as condições da empresa para concessão de estágios;
 Apresentar o site da unidade, esclarecendo a rotina para o preenchimento da documentação de
estágio;
 Caso já tenha ocorrido visita anterior, levantar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria
relacionadas ao perfil de conclusão do Técnico de Fabricação Mecânica considerando as
necessidades da empresa;
 Apresentar a escola, seus produtos e serviços.
São Paulo,

de

Parecer da Escola:
A empresa apresenta condições para concessão de estágio? ( ) sim ( ) não
Comentários:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Nome do Funcionário

Cargo ou Função: ________________________________________ RG: ________________________

de 20

.

Anexo 5 - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Este questionário tem o objetivo de registrar o desenvolvimento do estagiário com referência à sua
situação dentro da empresa.

Responda com a máxima sinceridade, pois suas respostas são de grande importância para a
melhoria do Curso Técnico em Fabricação Mecânica, bem como para o setor de Coordenação de Estágios.

ESTAGIÁRIO
Nome:
Semestre de conclusão de fase escolar:

EMPRESA Razão
Social: Endereço:
nº
Complemento:
Cidade:
Telefone:

Bairro:
Estado:

CEP:

-

Ramal:

Nome do responsável pelo Estagiário:
Área onde está estagiando:
Valor da Bolsa-auxílio: R$

(

)

ÓTIMO
FATORES DE DESEMPENHO TÉCNICO

1 – Qualidade do trabalho apresentado
Considerar:
- Grau de dificuldade;
- Grau de perfeição.
2 – Performance do trabalho apresentado:
Considerar:
- Volume de trabalho;
- Forma de utilização do tempo;
- Adaptação ao trabalho.
3 – Conhecimento técnico:
Considerar:
- Nível;
- Formação;
- Exigência do trabalho.
4 – Organização do trabalho:
Considerar:
- Racionalização;
- Metodologia.
5 – Manipulação de equipamentos e
materiais:
Considerar:
- Capacidade de manuseio;
- Cuidado com o equipamento.

BOM

REGULAR

RUIM

ÓTIMO
FATORES DE DESEMPENHO TÉCNICO

6 – Iniciativa:
Considerar:
- Capacidade de tomar decisão;
- Independência;
- Dinamismo.
7 - Criatividade:
Considerar:
- Capacidade de resolução de problemas;
- Idéias novas.
8 – Capacidade de aprender:
Considerar:
- Assimilação de novos conhecimentos;
- Adaptação à novas estruturas.

9 - Responsabilidade:
Considerar:
- Aceitação de responsabilidade;
- Bens a ele confiados.
10 – Normas de Segurança de trabalho:
Considerar:
- Cumpre as normas;
- Conhecimentos sobre as normas;
- Conscientização da necessidade de seguir
as normas.

BOM

REGULAR

RUIM

Relacione os conhecimentos técnicos em que o estagiário tem apresentado
deficiência ou desconhecimento total e que são indispensáveis para a realização correta do seu
trabalho.

Informações
apresentadas por:
Cargo:

,

de

de 20

Assinatura
Carimbo da Empresa

Anexo 6 - AUTO-AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO
ESTAGIÁRIO:
EMPRESA:
RESPONSÁVEL:
TELEFONE:
SETOR ONDE ESTAGIOU:
1.
(
(
(
(
(
(
(
(
2.
(
(
(
(
(
(
(
(

BOLSA: R$
RAMAL:

Quais os benefícios oferecidos pela a empresa:
) Vale transporte
) Vale Refeição
) Restaurante
) Cesta Básica
) Assistência Médica
) Assistência Odontológica
) Farmácia
) Seguro de Vida
Qual foi a maior dificuldade para conseguir vaga de estagio:
) Mercado de trabalho muito competitivo
) Pouco contato com as empresas
) Conteúdo técnico defasado
) Falta de orientação para estagio
) A entrevista
) A dinâmica de grupo
) A localização das empresas
) Outras. Quais?


Ótimo

Bom

Regular
1. Como você avalia o seu curso técnico com relação a apresentação
para o mercado de trabalho.
2. O seu desenvolvimento profissional desde o inicio do estagio foi
3. O desempenho das tarefas ou atividades a você confiadas foi:
4. O relacionamento pessoal no exercício de suas atividades foi
5. Como você classifica os benefícios oferecidos pela empresa
6. A qualidade das ferramentas oferecida pela a empresa foi
7. Como você considerou os EPIs oferecidos pela empresa
8. O acompanhamento e as orientações do Coordenador de Estágios
foram
9. O acompanhamento e as orientações do Supervisor na empresa
foram
10. O estágio, de um modo geral, foi

Comentários Gerais:

DATA:

ASSINATURA:







Anexo 7 – RELATÓRIO DE ESTÁGIO
SENAI – HUMBERTO REIS COSTA – SÃO PAULO/SP
CURSO TÉCNICO DE FABRICAÇÃO MECÂNICA.

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

NOME

São Paulo/ SP
ano

SENAI – HUMBERTO REIS COSTA – SÃO PAULO/SP
CURSO TÉCNICO DE FABRICAÇÃO MECÂNICA.

NOME

RELATÓRIO DE ESTAGIO

Relatório de estágio apresentado a Escola SENAI “Humberto
Reis Costa”, tendo como orientador o Prof. ANTONIO
HERMENEGILDO sendo o estágio como complementação de
estudo para o titulo de Técnico de Fabricação Mecânica. O
estagio foi realizado na Empresa “NOME DA EMPRESA” e
teve a duração de XXX horas.

São Paulo / SP
ano

Escola SENAI “Humberto Reis Costa”

Curso: Vivência Profissional do curso Técnico em Fabricação Mecânica

Relatório de Estágio

Critérios a serem avaliados:

Nota:

1. Entregar o relatório no prazo estipulado (10 pontos)
2. Descrever as atividades desenvolvidas durante o estágio (50
pontos)
3. Relacionar as disciplinas estudadas no curso com as atividades
desenvolvidas no estágio (30 pontos)
4. Conclusão (10 pontos)
Nota Final

Avaliado por:_______________________

Nome: ____________________________________________
Período de estágio:___________________________________

CONTEÚDO DO RELATÓRIO

HISTÓRICO DA EMPRESA
Falar suscintamente sobre a empresa em que está estagiando sua visão e missão.
Nome da Empresa: ____________, Nome Fantasia: ___________, fundada em
___________, atuando no segmento de____________________, atualmente com
XXX funcionários.
A empresa desenvolvem as seguintes atividades:
_____________________________________.

ATIVIDADES DO ESTÁGIO
Descrever e explicar todas as atividades desempenhadas durante o estágio. Se
desejar pode incluir fichas, imagens, gráficos, ou outros elementos que ajudem o
entendimento do que descreveu.
O estágio foi desenvolvido no setor de _______ em que foram realizadas as
seguintes atividades sob supervisão:

RELAÇÃO – TEORIA X PRÁTICA
Citar as principais matérias / disciplinas vistas no curso, com as atividades
desenvolvidas no estágio.

CONCLUSÃO
Concluir o relatório, descrevendo o que o estágio contribuiu para seu
aperfeiçoamento profissional.

FOLHA DE ASSINATURAS

________________________________
Empresa

________________________________
Supervisor do Estagiário

________________________________
Estagiário

________________________________
Coordenador de Estágio do curso

Anexo 8 - DECLARAÇÃO DE HORAS DE ESTÁGIO
(Papel timbrado da concedente ou carimbo do CNPJ)

DECLARAÇÃO DE HORAS DE ESTÁGIO REALIZADAS

Declaro para os devidos fins que o Sr._________________________,
portador do RG nº _____________/____, estagiou nesta empresa no período de ___
/___ /____ a ___ /___ /____, totalizando _______ horas.

_________________, ____ de ___________de 20___.

_____________________________
Nome e Assinatura do responsável
Carimbo da Empresa

Anexo 9 - Relatório de Atividades

Nome da Empresa:
Nome da Instituição de Ensino: Escola SENAI ”HUMBERTO REIS COSTA”
Nome do Curso: TÉCNICO EM FABRICAÇÃO
Nome do Estagiário:
Período das atividades:

/

/20

ATIVIDADE

a

/

/20
NOME DO
SUPERVISOR

Nº DE
HORAS

TOTAL

SÂO PAULO, de 2016,

_____________________________
Nome e Assinatura – Empresa

