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Apresentação

Este documento tem por objetivo apresentar as regras e os procedimentos
previstos da realização de estágio, esclarecendo as etapas de seu
desenvolvimento bem como a documentação envolvida no processo de sua
conclusão.

O estágio supervisionado é regido pela Lei Nº 11.788 de 25 de setembro de
2008, que o reafirma como ato educativo sendo preconizado pelo
acompanhamento e supervisão por parte da instituição de ensino, cabendo a
esta ultima a sua avaliação perante a concedente e a posterior emissão da
certificação do estudante.

No aspecto prático, a faculdade, apoiada nessa regulamentação, se faz valer
das benesses que a lei proporciona as empresas, com o intuito de facilitar a
inserção de seus estudantes no mercado de trabalho.
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1 – Estágio Supervisionado

O estágio Supervisionado visa estabelecer o contato do estudante com a
realidade de trabalho, estabelecendo o contato com as dificuldades,
promovendo a oportunidade de por em prática as competências, as habilidades
desenvolvidas no decorrer do curso.
Elemento fundamental do processo de ensino-aprendizagem, o estágio é a
concretização da aplicação prática da fase de fundamentação teórica, além de
se constituir objeto de integração entre o aluno e o mercado gráfico e das
comunicações impressas.
O estágio Supervisionado é obrigatório aos estudantes do Curso Superior de
Tecnologia em Produção Gráfica e terá a duração mínima de 400 horas e sua
duração máxima não poderá exceder a carga horaria total do curso, ou seja,
2800, sendo nelas já incluída a carga horária de estágio.
O estágio poderá ser realizado a partir de sua matrícula no 1º semestre do 1º
ano do curso, sendo o prazo máximo para a sua conclusão de doze semestres
(3 anos) a contar da data de sua matrícula no referido curso.
O estágio poderá ser realizado em empresas ou instituições que proporcionem
o aprofundamento dos conhecimentos e das competências do aluno, sendo
restrito o seu desenvolvimento ao nível tecnológico, não sendo compatível
qualquer programação que esteja diretamente voltada à produção em nível
operacional. As atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário deverão estar
em conformidade com o conteúdo programático do curso.
Ao aluno do curso superior é permitida a realização de apenas um estágio. No
caso de uma programação não ser de aproveitamento satisfatório, caberá ao
interessado apresentar sua justificativa ao Diretor da faculdade que irá definir,
por meio de parecer, favorável ou não, à realização de um novo estágio. Esse
procedimento não isenta o estagiário dos compromissos assumidos com
relação à documentação de avaliação.
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2 – Atribuições do responsável pela Coordenação de estagio

O Coordenador de estágio tem como atribuições:
2.1 – Captar as oportunidades de estágio, proporcionar orientações para
encaminhamento, supervisão e avaliação de estágio;
2.2 – Manter atualizado o cadastro de empresas e instituições concedentes;
2.3 – Informar o Diretor da Faculdade sobre as atividades desenvolvidas
relativas a estágio;
2.4 – Estabelecer contato com os alunos, promovendo no que diz respeito a
oportunidades de trabalho, bem como prestando orientações sobre o processo
de estágio;
2.5 – Realizar o acompanhamento e avaliação de estágio;
2.6 – Manter os registros de estágio, devidamente atualizados e organizados
de forma a conclui-los por meio do “Controle e Avaliação de Estágio”,
encaminhando-o a secretaria;
2.7 – Prestar assistência a alunos na elaboração de seus Curriculum Vitae e
orientando-os para o processo de seleção nas empresas bem como aos
egressos no que diz respeito a encaminhamento para recolocação no mercado
de trabalho.

3 – Perfil de conclusão de curso

O Curso Superior de Tecnologia de Produção Gráfica tem por objetivo habilitar
profissionais para planejar, gerir e avaliar as ações dos processos produtivos
gráficos, nas suas diversas etapas, seguindo as normas e procedimentos
técnicos, de qualidade, meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho,
tendo em vista a priorização de resultados e atendimento a clientes.
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4 - Controles dos estágios

O controle dos estágios ocorrerá nas seguintes etapas: captação de vaga, e a
partir das orientações aos alunos sobre o processo de estágio, cabendo aos
interessados em realiza-lo, entrar em contato com o Coordenador que fará seu
cadastramento e o encaminhará para a empresa concedente.

4.1 – Orientações aos alunos
Ao inicio do curso de toda turma, é realizada uma reunião de orientação de
estágio em que é apresentado todo o processo de sua realização, bem como a
possibilidade de sua dispensa.
Essa orientação se estende no caso do aluno apresentar dificuldade na
redação de seu Curriculum Vitae e também sobre a sua postura no caso de um
processo de seleção.

4.2 – Cadastros dos alunos
Uma vez feita a reunião de orientação sobre o processo de estágio, a
Coordenação fica a disposição do aluno interessado no seu encaminhamento,
preenchendo o cadastro em uma planilha específica para esse fim. Nesse
momento é reforçado o caráter exclusivo de que o estágio só terá validade se
for realizado em atividade de cunho tecnológico, não tendo validade para a
obtenção do certificado de conclusão, um estágio realizado na área
operacional.
O encaminhamento se fará quando a empresa o solicitar mediante a descrição
de um perfil, a partir desse dado a Coordenação encaminhará os nomes dos
interessados para a vaga disponibilizada em consonância com a vaga descrita
pela concedente.
Caso não ocorra o preenchimento da referida vaga, a Coordenação fará a
exposição da mesma em mural físico, desde que autorizado pela concedente.
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Como solução para ao problema da empresa, caso persista, é oferecida ainda
para a concedente, a possibilidade de seleção e envio de Curriculun Vitae de
profissionais da área desejada mantido em um banco devidamente identificado
em que poderá inclusive, conter nomes de ex-alunos.

4.3 – Captação de vagas
Para que se abra a possibilidade de abertura de vagas são tomadas as
seguintes medidas:
4.3.1 – Relacionamento com o mercado
Manutenção de bom relacionamento com o mercado através de participação de
feiras e ventos em que a faculdade se faz presente através da divulgação de
seus cursos serviços ofertados pela escola e pela instituição;
4.3.2 – Cadastro de empresas concedentes
Atualização do cadastro das empresas concedentes, a partir dos dados
fornecidos para a confecção dos Termos de Compromisso;
4.3.3 – Cadastro de vagas
Atualização do cadastro de vagas para exposição no mural físico;
4.3.4 – Banco de Curricula
Manutenção do banco de Curriculun Vitae para envio para as empresas,
sempre que solicitados.

5 – Matrícula de estágio

A matrícula de estágio ocorrerá sob duas condições:
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5.1 – Para alunos estagiários

O estágio é obrigatório para os alunos do Curso Superior de Tecnologia em
Produção Gráfica, para que este tenha validade é necessário que seja
formalizado por meio de um Termo de Compromisso de Estagio de
Complementação Educacional (Anexo 1), realizado em três vias, sendo
destinada uma via para a empresa, uma via deverá ser mantida em poder do
estagiário e uma via devera ser mantida no prontuário do aluno no setor de
Coordenação de estágio.
Para que seja formalizada a relação da empresa com a escola será
confeccionado o Termo de Acordo de Cooperação da Empresa com a Escola
(Anexo 2), citado no parágrafo 11 do Termo de Compromisso de Estágio, tendo
este uma validade de dois anos independente do número de estagiários que a
concedente contratar.
Conforme descrito na lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, no Cap III – DA
PARTE CONCEDENTE – parágrafo único, cabe à instituição de ensino a
manutenção de seguro de vida em grupo, neste caso pelo Departamento
Regional do SENAI-SP, sendo assim no momento da confecção e assinatura
do Termo de Compromisso, caberá ao Coordenador de estágio, encaminhar o
nome do aluno ao setor de benefícios do SENAI para a sua inscrição na
SOMPO Seguros S/A.
Observações:
- A Coordenação de estágio da faculdade não assina Termo de Compromisso,
nem efetua matrícula com data retroativa. O prazo máximo para apresentação
dessa documentação é de 7 dias letivos a contar da data do início do estágio.
- A carga horária máxima de estágio é de 30 (trinta) horas por semana o que se
iguala a 6 horas diárias, determinadas assim para que se possa compatibilizarse com o horário das aulas, sem que ocorra prejuízo para o ensino no caso de
seu desenvolvimento na fase escolar.
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- Caso haja interesse das partes, concedente e estagiário, o estágio poderá ter
seu

período

prorrogado.

Essa

prorrogação

está

condicionada

ao

encaminhamento do Diretor da faculdade de uma solicitação documentada. Só
será aceita uma única prorrogação e no mesmo prazo do contrato original, ou
seja, por mais 6 (seis) meses. A prorrogação deverá ser formalizada por meio
de um Termo Aditivo intitulado “Instrumento Particular de Aditamento e
Ratificação ao Termo de Compromisso de Estágio de Complementação
Educacional” (Anexo 3) que, assim como o original, deverá ser confeccionado
em três vias e para a sua oficialização segue os mesmos procedimentos do
Termo inicial.
- Situações especiais e diferenciadas serão avaliadas pela Coordenação de
Estágio, juntamente com a Direção da faculdade. E, se necessário, poderão ser
encaminhados para a Auditoria Educacional – AUDI-E.

5.2 – Para transferência de estágio
Será admitida a transferência de estágio mediante justificação, por escrito, por
parte do estagiário, dirigida ao Coordenador de estágio.

6 – Dispensa de estágio para alunos empregados

Os alunos que comprovadamente já exercerem atividades correspondentes à
área de formação há pelo menos dois anos, poderão ser dispensados da
realização do estágio devendo apresentar declaração da empresa contendo a
data de contratação, o cargo e, ainda, um relatório com a descrição das
atividades desenvolvidas.
A dispensa de estágio poderá ser deferida pelo diretor da faculdade, por meio
de processo de “Aproveitamento de Estudos” (Anexo 4) em que se comprove,
no mínimo, dois anos de registro na área de atuação. Para que ocorra a devida
dispensa, é necessário que o aluno apresente as seguintes evidencias:
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Uma cópia do registro da empresa feito na Carteira de Trabalho e Previdência
Social, desde que a função seja compatível com a sua área de formação,
desde que somando dois anos na área compatível com a formação.
Declaração de Atividades desenvolvidas na empresa (Anexo 5).
Uma vez feita à solicitação de dispensa de estágio, com a anuência do
Coordenador Técnico do Curso, será feita então a Deliberação da Comissão de
Aproveitamento de estudos, com a anuência do Diretor da Faculdade.

7 – Critérios para desenvolvimento e avaliação do estágio

O desenvolvimento do estágio será realizado sob condições que favoreçam a
formação profissional do aluno. As atividades a serem realizadas pelo aluno na
empresa devem ser discriminadas no plano de estágio anexo ao Termo de
Compromisso de Estágio.

7.1 – Avaliação das condições para concessão de estágio
Para verificar as condições para concessão de estágio, a unidade escolar
deverá realizar visita à concedente antes da realização do primeiro Termo de
compromisso, passando então a vigorar o Termo de Acordo de Cooperação de
Estágio que confirma a relação da concedente com a Faculdade.
Essa atividade visa apresentar à empresa os seus serviços de formação
profissional em toda a sua complexidade e possibilidades de contribuição para
o seu progresso e bom desempenho em todas as vertentes em que atue.
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7.2 – Visitas de supervisão de estágio
Consiste na verificação da aplicação do plano de estágio, e também do
desenvolvimento do aluno a ser registrado em instrumento apropriado.
O desenvolvimento do estágio deverá ocorrer em condições que favoreçam
aplicação dos conhecimentos e competências desenvolvidas no decorrer do
curso.
A supervisão de estágio poderá ser feita pelo Coordenador de Estágio, por um
docente técnico ou por outro funcionário da faculdade, desde que devidamente
orientado. Deve ser realizada, no mínimo, uma visita de supervisão durante a
realização do estágio.
Para estágios realizados fora do Estado de São Paulo, o acompanhamento
será feito por telefone e/ou por e-mail.

7.3 – Avaliações de estágio

7.3.1 – Realizada pela empresa
O aluno será avaliado pelo seu superior imediato no desenvolvimento do
estágio através da AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO NA
EMPRESA (Anexo 6), que será preenchida no momento da avaliação, ou no
caso da impossibilidade de fazê-lo presencialmente, esta deverá enviar o
referido documento com a identificação (assinatura e timbre-carimbo) do cargo
ou função de seu avaliador. Neste documento, a empresa manifestará suas
impressões a respeito do aluno.

7.3.2 – Realizada pela faculdade
O estagiário deverá entregar a Coordenação de estágio o RELATÓRIO DAS
ATIVIDADES DE ESTÁGIO (Anexo 7). Trata-se de um relatório sob forma de
questionário, onde o aluno deverá registrar: os serviços e produtos
desenvolvidos pela empresa, sua posição no organograma hierárquico, o fluxo
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do desenvolvimento dos produtos ou serviços desenvolvidos pela empresa e a
relação dos equipamentos envolvidos no processo. Responderá também um
questionário constituído de cinco perguntas que evidenciam sua participação
em atividades relacionadas ao seu desenvolvimento no que diz respeito à
aplicação de seus conhecimentos e competências desenvolvidas no decorrer
do curso. Independente da avaliação de estágio, o Relatório de Estágio deverá
conter a identificação, assinatura do responsável pela supervisão do estágio na
empresa e o timbre-carimbo desta.
Este relatório deverá ser avaliado por docentes específicos do Curso Superior
de Tecnologia em Produção Gráfica, cabendo ao Coordenador de estágio, o
controle de envio e registro dessas avaliações.

7.3.3 – Auto avaliação de estágio
A auto avaliação (Anexo 8), não se constitui em instrumento de retenção ou
promoção do aluno. Trata-se de um questionário em que ele registra suas
dificuldades e a contribuição do estágio para o seu desenvolvimento
profissional.
A auto avaliação é simplesmente um documento em que o estagiário registra
evidencias, cuja tabulação fará parte de um relatório a ser entregue a
Coordenação Técnica e à Coordenação Pedagógica, em que os dados ali
contidos poderão ser indicadores de oportunidades de melhoria tanto do curso
como do processo de estágio.

7.3.4 - Critérios de aprovação do estágio
A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO NA EMPRESA e a
AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO deverão
apresentar nota entre 0 (zero) e 100 (cem), sendo que a nota mínima para a
sua aprovação é 50 (cinquenta).
Como item complementar ao processo de aprovação do estágio a empresa
deverá apresentar uma “DECLARAÇÃO DE HORAS ESTAGIÁDAS” (Anexo 9),
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em três vias, que, uma vez entregues a Coordenação de estágio, deverão ser
protocoladas e destinadas: uma ao aluno como prova de sua conclusão, uma
para a empresa em que a Faculdade registra o seu recebimento e uma deverá
ser mantida no prontuário do aluno até que seu diploma seja lhe seja entregue.
Essa declaração deverá acusar uma carga horária mínima de 400 horas de
estágio, realizada em período descrito no seu texto que não pode exceder a
dois semestres, sendo impressa em papel timbrado, datada e com a
identificação funcional com nome do responsável pelas informações ali
descritas.
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8 – Critérios para conclusão do curso

8.1 – Para alunos que se submeteram ao processo de estágio
A conclusão do curso ocorrerá ao aluno que apresentar a documentação que
comprove a realização do estágio, ou seja, a Declaração de horas estagiadas,
a Avaliação do seu desempenho no estágio apresentando uma nota igual ou
superior a 50 (cinquenta), a Avaliação de seu Relatório das Atividades de
estágio e a Auto Avaliação.
Mediante a apresentação dessa documentação, o Coordenador de estágio
procederá com o preenchimento do CAE - Controle e Avaliação de estágio,
encaminhando-o à secretaria acadêmica que seguirá com os trâmites
referentes à conclusão do curso.

8.2 – Para alunos que solicitaram dispensa de estágio
Ao aluno que apresentar documentação que comprove a sua atividade
profissional compatível com a área tecnológica, ficará a seu proveito à
dispensa do processo de estágio. Essa documentação consiste em declaração
da empresa em que trabalha, em que período, que deverá ser de no mínimo 2
(dois) anos, descrevendo suas atividades, em papel timbrado, em três vias,
datado, assinado pelo responsável pelas informações que deverá ser
devidamente identificado com seu cargo ou função.
Essa declaração será anexada à cópia da CTPS Carteira de Trabalho e
Previdência Social nas páginas que citam o contrato de trabalho e suas
devidas alterações de cargos e salário.
Esses dados serão analisados pelo Coordenador Técnico para Artes Gráficas
da Faculdade no documento – Solicitação de dispensa de estágio (Anexo 10).
Caberá a este último deferir ou indeferir a solicitação. Uma vez deferida, será
emitida a Deliberação da Comissão de Aproveitamento de Estudos (Anexo 11).
Esta será anexada ao prontuário do aluno, e, a partir de seus dados será
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encerrado o CAE – Controle e Avaliação de Estágio, na condição de Registro
de dispensa de estágio.
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9 – Referencias Normativas
- Lei Nº11.788, de 25 de setembro de 2008.
- Resolução Nº 01, de 21 de janeiro de 2004.
- Regulamento da faculdade.

10 – Controles de Revisões

Versão

Data

Natureza da alteração

01

09/10/2002 1ª versão

02

23/09/2010 - Alteração da identificação do nome do curso;
- Apresentação gráfica com a mudança do logotipo da
instituição, e da simplificação da diagramação com o
objetivo de reduzir o número de paginas;
- No capítulo 1 – Do estágio, inclusão do item 1.4, em
que estabelece que o estágio será realizado em
atividade que não caracterize execução de produção;
- No capítulo 2 – Da dispensa do estágio, a inclusão do
item 2.3 que se refere ao deferimento da dispensa do
estágio pelo diretor da unidade;
- No Capítulo 3 – Do encaminhamento para estágio,
inclusão do item 3.4, em que ficar restrito um único
estágio para cada aluno, sendo a cargo do diretor da
unidade a sua autorização para a realização de um novo
estágio;

03

20/09/2018 - Alteração na apresentação gráfica, voltando ao modelo
da 1ª edição, porém aplicando a nova identificação
institucional, com o novo logotipo do SENAI;
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- Introdução da página do verso da capa em que se
citam os créditos da equipe escolar, dos dados da
Faculdade, endereço, telefones, site e e-mail;
- Introdução da página de apresentação em que se
citam os objetivos dos documentos;
- introdução da página de SUMÁRIO;
- Introdução do Capítulo 1 – Estágio supervisionado,
constituído de texto de seis parágrafos em que se
descreve a importância e a necessidade do estágio
supervisionado, em substituição ao parágrafo 1 – Do
estágio;
- Introdução do Capítulo 2 – Atribuições do Coordenador
de estágios;
- Introdução do Capítulo 3 – Perfil de conclusão de
curso;
- Introdução do Capítulo 4 – Controle dos estágios em
que se descrevem as etapas de acompanhamento dos
alunos por parte do Coordenador de estágio, dividindose em três etapas: das orientações aos alunos do
processo de estágio, do cadastro dos alunos para o
processo de encaminhamento e da captação das vagas
de estágio a serem disponibilizadas aos alunos. Este
capítulo substitui o capítulo 3 da versão anterior;
- Introdução do capítulo 5 – Matrícula de estágio, em
que se definem as regras sobre a realização de estágio
para alunos interessados na sua realização e para a
dispensa de estágio para os alunos que já atuam na
área. Este capítulo substitui os capítulos 2. Da dispensa
de estágio, 3. Do encaminhamento para estágio, 4. Da
matrícula para estágio e 5. Da transferência de estágio;
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O capítulo 6 foi reformulado passando a ser constituído
por três novos subtítulos, 6.1 – Avaliação das condições
para concessão de estágio, 6.2 - Visitas de supervisão
de estágio e 6.3 – Avaliação de estágio;
- Introdução do item 7. Critérios para conclusão do curso
passando a ser dividido em 7.1 – para alunos a serem
submetidos ao processo de estágio e 7.2 para alunos
que solicitarem dispensa de estágio;
- Introdução do item 8 – que se refere a referencias
aplicadas á confecção do presente documento;
- Introdução do item 9. Referente ao controle de
atualizações dos documentos empregados no processo
de estágio.
-

Introdução

da

apresentação

dos

anexos

dos

documentos aplicados ao processo de estágio.
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Anexo 1

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, em que são partes, de um
lado, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº XX.XXX.XXX/0001-XX e
Inscrição Estadual nº XXX.XXX.XXX.XXX, com sede na Rua Av. Al. Tv. Est. Rod.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXX , Bairro de/o/a Vila Jardim, na cidade de
XXXXXXXXXXXXXX São Paulo, estado de XXXXXXXXXXXXXXXXX São Paulo, neste ato
representado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, R.G.: XX.XXX.XXX-XSSP-XX, 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 nº 03.774.819/0001-02,
isento de Inscrição Estadual, com sede nesta capital, na Av. Paulista, nº 1313 – 3º andar, Bairro
da Bela Vista, neste ato representado pelo Sr. Elcio de Sousa, R.G.: 15.504.348-SSP-SP, Diretor
da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica, localizada na Rua Bresser, nº 2315, Bairro da
Mooca, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, de outro lado, o/a aluno/a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estudante do Curso Superior de Tecnologia em Produção
Gráfica da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica, portador/a da Cédula de Identidade R.G.:
XX.XXX.XXX-X-SSP-XX, inscrito/a no CPF/MF sob nº XXX.XXX.XXX-XX. Residente e
domiciliado/a na Rua Av. Al. Tv. Est. Rod. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXX, Bairro
de/o/a

Vila

Jardim,

na

cidade

de

XXXXXXXXXXXX

São

Paulo,

estado

de

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX São Paulo, doravante denominado/a ESTAGIÁRIO/A, resolvem
celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO
EDUCACIONAL, sem vinculo empregatício, nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008, que se reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

1- O Estágio terá por objetivo principal, proporcionar ao estudante do Curso Superior de Tecnologia em Produção
Gráfica, 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.
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2- A CONCEDENTE caberá à fixação dos locais, datas e horários em que se realizarão, sem qualquer vínculo
empregatício, as atividades do ESTAGIÁRIO/A, contidas nas programações de estágio por ela estabelecidas com a
colaboração da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica.
3- O estágio será feito no setor de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ou fora dela,
nos casos devidamente justificados, mediante acompanhamento de supervisor designado pela CONCEDENTE.
4- O estágio se realizará no período de XX de XXXXXXXXXXXX de XXXX a XX de XXXXXXXXX de XXXX.
5- O/A ESTAGIÁRIO/A deverá cumprir 30 (trinta) 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 pela Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica, para fins de supervisão e
avaliação.
6- O/A ESTAGIÁRIO/A obriga-se a:
a)
cumprir fielmente a programação de estágio, comunicando em tempo hábil quando for o caso, a
impossibilidade de fazê-lo;
b)
cumprir as normas internas da CONCEDENTE, principalmente as relativas ao estágio, as quais declara
conhecer e aceitar;
c)
responder por perdas e danos consequentes da inobservância das normas internas ou das constantes no
presente Termo de Compromisso; e.
d)
apresentar a Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica 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$ X.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXX),
além do vale transporte;
b)
conceder ao/a ESTAGIÁRIO/A, recesso remunerado de 30 dias a cada 12 (doze) 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 de estágio;
d)
fornecer a Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica relatórios e avaliações sobre a atuação do/a
ESTAGIÁRIO/A;
e)
designar funcionário de seu quadro de pessoal, devidamente qualificado, para orientar e supervisionar o/a
ESTAGIÁRIO/A;
f)
comunicar imediatamente a Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica quaisquer interrupções ou problemas
ocorridos com o/a ESTAGIÁRIO/A durante o período de estágio, para que sejam tomadas as providencias cabíveis;
e,
g)
por ocasião do desligamento do/a ESTAGIÁRIO/A, entregar termo de realização de estágio com a
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e horas estagiadas e da avaliação de desempenho.
8- A Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica compete:
a)
encaminhar o/a ESTAGIÁRIO/A a 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 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 a Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica feita, no mínimo, com 5 (cinco)
dias de antecedência.
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11- Vincula-se este TERMO DE COMPROMISSO ao TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO firmado em XX de
XXXXXXXXXXXXXX de 20XX.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente TERMO DE COMPROMISSO, em 3 (três)
vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.
São Paulo, XX de XXXXXXXXXXXXXX de 20XX

_____________________________
XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estagiário/a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Departamento Regional de São Paulo

Elcio de Sousa
Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica
Diretor

Testemunhas:
Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

R.G.:

R.G.:
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL
Anexo - Plano de estágio

Nome do/a
estagiário/a

Início do estágio:

Término previsto do estágio:

Empresa

___/___/______

Atividade a ser desenvolvida

___/___/_______

Nome do supervisor de

Cargo do Supervisor

Nº de

estágio

de estágio

horas

Total de horas
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Anexo 2

TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, em que são partes, de um lado,
XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XX.XXX.XXX/000X-XX, Inscrição Estadual sob
nº XXX.XXX.XXX.XXX, com sede na Rua/Av. Al. Rod. Est. XXXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXXX, Bairro
de/o/a XXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXXXXXXXX São Paulo, estado de XXXXXXXXXXXXXXX
São Paulo, neste ato representada por XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, R.G.: X.XXX.XXX-X-SSPXX, 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, nº
1.313, 3º andar, Bairro Cerqueira César, neste ato representado por Elcio de Sousa, R.G.: 15.504.348SSP-SP, Diretor da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica, localizada na Rua Bresser, nº 2315 –
Mooca, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, resolvem celebrar o presente Termo de
Cooperação para Estágio de Complementação Educacional de Ensino, que reger-se-á pelas seguintes
cláusulas e condições a seguir:
Cláusula Primeira - Do Objeto
1.1 - O presente instrumento objetiva estabelecer as condições indispensáveis à viabilização de
concessão de estágio de complementação educacional, pela CONCEDENTE, a alunos regularmente
matriculados em relação ao Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica pela Faculdade SENAI
de Tecnologia Gráfica.
1.2 - Os estágios previstos neste termo serão realizados nas dependências da CONCEDENTE,
consoante explicitado nos correspondentes Termos de Compromisso.
Cláusula Segunda - Do Termo de Compromisso
2.1 - A realização dos estágios dependerá de prévia formalização, em cada caso, do competente Termo
de Compromisso de Estágio de Complementação Educacional, entre a CONCEDENTE e o aluno, com a
interveniência obrigatória da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica.
2.2 - Os Termos de Compromisso de que trata esta cláusula deverão fazer referência expressa ao
presente termo de cooperação, ao qual se vinculam para todos os efeitos legais.
Cláusula Terceira - Do Plano de Estágio
A CONCEDENTE, para bem atender à finalidade deste termo de cooperação, obriga-se a propiciar ao
aluno estagiário todas as condições e facilidades para um adequado aproveitamento do estágio,
cumprindo e fazendo cumprir o Plano de Estágio previamente elaborado e aprovado, bem como
designando supervisor para acompanhar e auxiliar o aluno.
Cláusula Quarta - Da Seleção de Alunos
4.1 - A CONCEDENTE reserva-se o direito de efetuar prévia seleção dos alunos candidatos a vagas
disponíveis para estágio.
4.2 - A indicação de alunos será feita pela Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica mediante solicitação
formal da CONCEDENTE, cabendo a esta, a seu livre critério, escolher os candidatos que melhor
atendam aos seus interesses.
4.3 - A Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica encaminhará à CONCEDENTE, quando solicitada, a
relação dos alunos por ele indicados, acompanhada de declaração formal específica para cada aluno,
atestando a respectiva matrícula, curso, horário de aula e frequência, bem como histórico escolar
atualizado.
Cláusula Quinta - Da Retribuição Pecuniária ou Bolsa
A CONCEDENTE deverá remunerar os alunos incorporados ao seu Programa de Estágio, mediante
concessão de bolsa de complementação educacional, cujo valor, em se tratando de estágio remunerado,
será expressamente estabelecido no Termo de Compromisso.
Cláusula Sexta - Da Jornada de Trabalho
A concessão de estágio será instrumentalizada mediante jornada de trabalho de no máximo 30 (trinta)
horas semanais.
Cláusula Sétima - Das Obrigações das Partes
Além das obrigações assumidas nas demais cláusulas deste termo, as partes obrigam-se:
7.1 - Das Obrigações da CONCEDENTE:
a) Cumprir, em relação a cada Termo de Compromisso, o conteúdo programático do Plano de Estágio de
que trata a cláusula terceira;
b) verificar e acompanhar a assiduidade e pontualidade do aluno estagiário, inclusive mediante adoção de
registro de frequência ao trabalho;
c) proceder, durante o estágio, as avaliações periódicas do nível de desempenho técnico do aluno
estagiário;
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d) coadjuvar a Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica, quando solicitado, na elaboração da

programação do estágio e dos critérios de avaliação de sua execução;
e) coadjuvar a Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica na avaliação final do aluno estagiário, referente às
atividades executadas no decorrer do estágio;
f) informar a disponibilidade de vagas referentes à sua programação de estágio a Faculdade SENAI de
Tecnologia Gráfica;
7.2 - Das Obrigações do SENAI-SP:
a) elaborar, em consonância com suas diretrizes internas e com as peculiaridades das atividades
desenvolvidas pela CONCEDENTE, a programação técnica do estágio (Plano de Estágio), inclusive
prévia definição dos critérios de avaliação do seu desenvolvimento; e,
b) comunicar imediatamente à CONCEDENTE, por escrito, todos os casos de desligamento de aluno
estagiário, em relação aos cursos abrangidos por este termo de cooperação seja qual for o motivo,
inclusive em decorrência de conclusão de curso.
Cláusula Oitava - Da Vigência
O presente Termo de cooperação terá vigência pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado mediante a celebração de termo aditivo.
Cláusula Nona - Das Disposições Gerais
9.1. A CONCEDENTE, sem qualquer obrigação de garantir números mínimos ou máximos de vagas, ao
seu único e exclusivo critério e na medida de suas possibilidades e necessidades, oferecerá à Faculdade
SENAI de Tecnologia Gráfica, estágio para seus alunos nos termos da Lei nº 11.788/08, de 26.09.2008.
9.2. Nos termos dos diplomas legais, citados no item anterior, a realização de estágios para os alunos da
Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica nas dependências da CONCEDENTE, não acarretará vínculo
empregatício de qualquer natureza entre os estagiários e esta.
9.3. Na vigência regular do Termo de Compromisso de Estágio, o estagiário estará incluído na cobertura
da Apólice de seguros de acidentes pessoais, pela Sompo Seguros S/A - Apólice nº 10.001663, sobresponsabilidade da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica.
Cláusula Décima - Da Denúncia
Quaisquer das partes, quando bem lhes convier e ao seu livre critério, poderá dar por findo o presente
termo de cooperação, desde que o faça mediante aviso prévio por escrito com antecedência mínima de
10 (dez) dias.
Cláusula Décima-Primeira - Da Rescisão
Por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, poderá a parte prejudicada dar por
findo o presente termo de cooperação, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial,
respondendo a partícipe inadimplente pelos prejuízos ocasionados, salvo hipótese de caso fortuito ou
força maior devidamente demonstrado.
Cláusula Décima-Segunda - Do Foro
Para solução de quaisquer controvérsias porventura oriundas da execução deste termo de cooperação,
as partes elegem o Foro da Comarca da Capital, do Estado de São Paulo.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente TERMO DE COOPERAÇÃO em
02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.
São Paulo, XX de XXXXXXXX de 201X.

___________________________________
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
Departamento Regional de São Paulo

___________________________________
Elcio de Sousa
Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica
Diretor
Testemunhas:

Nome:
Cargo:
R.G.:

Nome:
Cargo:
R.G.:
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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 Av. ____________________, nº _______,
Bairro de ______________, na cidade de _______________São Paulo, Estado de __________________São Paulo, neste ato representado por
____________________________, __________, R.G.: denominado simplesmente, CONCEDENTE; o SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento Regional de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.774.819/0001-02, inscrição
estadual Isento, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista, 1.313, 3º andar, Bairro Cerqueira César, neste ato representado por Elcio de
Sousa, R.G.: 15.504.348-SSP-SP, Diretor da Faculdade SENAI DE Tecnologia Gráfica, localizada na Rua Bresser, nº 2315, Bairro da Mooca, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, denominado simplesmente, SENAI-SP e, de outro lado, o/a aluno/a ________________, estudante
do Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica, da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica, portador da Cédula de Identidade RG n°
___________/___ - SSP-XX, inscrito/a no CPF/MF sob o n° ________________-___, residente e domiciliado/a na Rua Av. ________________,
nº ______, Bairro de ____________, na cidade de _______________São Paulo, Estado de _____________São Paulo, doravante denominado/a
ESTAGIÁRIO/A; resolvem formalizar este Termo Aditivo ao Termo de Compromisso para Estágio de Complementação Educacional de Ensino,
firmado em ___ de ____________ de 20XX, 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 20XX, ajustaram às partes a realização de estágio supervisionado ao
estudante do Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica, 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 20XX.
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.
São Paulo, XX de XXXXXXX de 20XX

Nome do responsável
Razão social da empresa/instituição concedente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estagiário/a

Cargo do responsável

26

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

___________________________________
Elcio de Sousa
Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica
Diretor
Testemunhas:

Assinatura

Assinatura

Nome

Nome

R. G.

R. G.
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Anexo 4

Aproveitamento de estágio do Curso Superior
Eu ____________________________________________________, R.G.: __________________, aluno/a regularmente matriculado/a sob n°
_______________ no ___ º semestral do Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica, no ____ semestre de 20____, venho por meio
desta, solicitar a V.S.ª. a dispensa das atividades referentes ao Estágio Supervisionado de Complementação sem Vinculação Empregatícia.

Cargo/função

Período

Descrição das atividades desenvolvidas

Empresa

Segmento

Bairro

Cidade/UF

Tempo acumulado

CNPJ

Inscrição Estadual

Obs.:

Cargo/função

Período

Descrição das atividades desenvolvidas

Empresa

Bairro

Segmento

Cidade/UF

Tempo acumulado
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CNPJ

Solicitação nº

Inscrição Estadual

Data da solicitação:

Parecer:

Deferido

___/___/_____

Obs.:

Data do parecer:

Indeferido

___/___/_____

Convocar para entrevista

De acordo:

Enéias Nunes da Silva
Coordenador Técnico de Artes Gráficas
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Anexo 5

Endereço completo da empresa,
Papel Timbrado

constando de CNPJ e Inscrição Estadual

São Paulo, xx de xxxxxxx de 20xx.

DECLARAÇÃO
Declaramos para fins especificamente acadêmicos que XXXXXXXXXXXXXXXXX, R.G.
XXXXXXXXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXX-XX, é funcionário, desta empresa desde
XX/XX/XXXX, registrado pela CLT na CTPS nº XXXX exercendo a função de
XXXXXXXXXXXXXXXX, sendo as suas atribuições e responsabilidades: Confecção de abertura
de ordens de produção, contatos com clientes, contatos com fornecedores de serviços
terceirizados, controle de envio de provas para aprovação por parte do cliente, aprovação de
trabalhos em máquina, orçamento, pós-cálculo, controle de registros de produção, elaboração de
relatórios de produção, elaboração de controle de custos, assistência a clientes, assistência a
vendedores, etc..
Sem mais
Responsável pela empresa
Cargo do responsável pelas informações acima
R.G.: XXXXXXXXXXXX

Documento em três vias, uma vez protocolado pela coordenação de estágio da escola:
1ª - Deverá ficar protocolada pelo aluno em poder da empresa,
2ª - Deverá ser entregue à Coordenação de estágio da escola e
3ª - Deverá ser entregue ao estagiário.
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Anexo 6
Faculdade SENAI
de

Tecnologia

Coordenação

Avaliação do desempenho do

Gráfica

de estágio

estagiário na empresa

Dados do aluno
Número de matrícula:

Nome:

Último semestre letivo:

Data da entrega:

___/___/_____
Dados da empresa
Empresa (razão social ou nome fantasia):

Responsável pelo estágio:

Cargo do responsável:

Avaliação

Critério

01

Realiza pesquisa visando o desenvolvimento da empresa?

02

Tem capacidade de solucionar problemas?

03

Mostra-se preocupado com seu autodesenvolvimento?

04

É organizado no seu trabalho?

05

Apresenta bom nível de relacionamento com colegas e superiores?

06

Atua de forma empreendedora?

07

Atua com iniciativa e participação?

08

É criativo?

09

Tem capacidade de aprender?

10

É responsável?

10

09

08

07

06

05

04

03

02
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01

0

Somatória por item
Nota Final

Data da avaliação:

___/___/_____

Nome do avaliador

Nota:

_____ (________________________);

Cargo do avaliador

Assinatura do avaliador

114-EST-CS-07-A

V02

dezembro/2016
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Faculdade SENAI de
Tecnologia Gráfica

Relatório de estágio
Coordenação de estágio

Aluno:

Curso Superior

- Formulário Matrícula:

Empresa:

Semestre/ano
Ramo de atividade

Endereço:

Bairro:

C.E.P.:

Cidade/UF:

Telefone

Fax:

Estágio
Início:

e-mail:
______/_______/__________ a : ______/_______/__________

Ano de fundação:

Nº de funcionários

Atual número de funcionários:

Descreva os produtos e serviços oferecidos pela empresa aos seus clientes:

Descreva a estrutura hierárquica (organograma) da empresa no setor produtivo

33

Descreva o fluxo do processo produtivo da empresa

34

Disponibilidade Tecnológica
Relacione os equipamentos, dispositivos e ferramentas de que a empresa dispõe para realizar o que ela se propõe.

35

Quanto ao desenvolvimento de seu estágio, responda e comente:
01 Esteve diretamente envolvido em projetos visando melhoria dos processos?

sim

não

02

sim

não

Esteve diretamente envolvido em projetos visando ampliação de mercados ou lançamento de novos
produtos/serviços?

36

03

Compartilhou responsabilidade em processos decisórios que impactaram diretamente nos principais indicadores

sim

não

da empresa?

04

Teve oportunidade de assumir a liderança de projetos ou de equipes de trabalho?

sim

não

05

O estágio contribuiu para o desenvolvimento de suas competências profissionais?

sim

não

37

Descreva em breves palavras, as atividades desenvolvidas no período de estágio na empresa.

38

_______________________, ______ de ____________________ de _____

Assinatura Coordenador do estágio na empresa

Estagiário

Campo destinado à avaliação pelo docente da faculdade

Nome
Assinatura: _______________________

Avaliador:________________________

Data: ____/_____/______Nota: ______
Cargo
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Anexo 8
Curso Superior
Faculdade SENAI de de
Tecnologia Gráfica

AUTO AVALIAÇÃO

Tecnologia

em

Coordenação de estágio

Produção

Gráfica

Nome:

Data:

Turma (último semestre letivo, cursado):

Empresa:

01 - Quantas entrevistas de seleção de estágio você fez, até ser contratado?

- uma

- duas

- três

- quatro

- cinco

- seis

- sete

- oito

- nove

mais de dez

02 - Em que área você realizou ou está realizando o seu estágio?
Gestão de pessoas
Gestão de processos

Gestão da produção

Gestão financeira

_________________

04 – Assinale as disciplinas que você mais utilizou durante o estágio (cite até três):

Tecnologia de processos
Gráficos
Gestão de recursos

Metodologia de Trabalho de
pesquisa
Marketing

Gestão de Pessoas

Métodos Quantitativos

Processos
Gráficos

Produtivos

Gestão de Processos

Ciências Aplicadas

Planejamento de Processos

Controle de Processos

05 - O que você julga que deveria ter sido intensificado no programa do curso, considerando sua experiência no estágio?

comercial
Outros (especificar):___________________________________
trabalho

06 - Assinale os maiores (três) benefícios que o período de estágio lhe proporcionou para a sua formação profissional:
relacionamento profissional
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especificar):_________________________________________________________________________________________
07 - Assinale as três maiores dificuldades que você enfrentou no período de estágio;
recarga

-organização
estágio
________________________________
08 - Avalie seu estágio quanto ao seu desenvolvimento profissional:

Por quê?
__________________________________________________________________________________________________________

09 - Assinale os benefícios que você gozou na empresa durante o estágio:

10 - Em que faixa se encontra o valor da sua bolsa auxílio?
sem vencimentos

entre R$ 900,00 e R$ 999,00

entre R$ 500,00 e R$ 599,00

entre

R$

1.000,00e

R$

1.099,00

entre R$ 1.400,00 e R$
1.499,00

acima de R$ 1.999,00

entre R$ 600,00 e R$ 699,00

entre R$ 1.100,00 e R$
1.199,00

entre R$ 1.500,00 e R$
1.599,00

entre R$ 1.600,00 e R$
1.699,00

entre R$ 700,00 e R$ 799,00

entre R$ 1.200,00 e R$
1.299,00

entre R$ 800,00 e R$ 899,00

entre R$ 1.300,00 e R$
1.399,00

entre R$ 1.700,00 e R$
1.799,00

entre R$ 1.800,00 e R$
1.899,00

Outro valor:

11 – Você foi ou será efetivado?

Sim

Não

Ainda não sei

12 – Em caso afirmativo (pergunta anterior) qual é o seu cargo e salário?

13 - Em caso negativo (pergunta 11), qual o motivo da não efetivação?

estágio

contratar

meus estudos
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14 - Você teve seu contrato rescindido durante o estágio?
Em

caso

afirmativo,

qual

a

razão

da

rescisão?__________________________________________________________________________________________________
15 – Qual é a sua avaliação para o atendimento pelo Coordenador de estágio?

Por quê?

16 - O que você julga que tenha prejudicado o seu estágio, no processo de encaminhamento.

17 - O que você acha que poderia ser melhorado no processo de encaminhamento para estágio?

São Paulo, ___ de _________de________.

Assinatura do aluno

114 – CS - EST – 23 – Auto-Avaliação
Fevereiro/2017
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Anexo 9

Endereço completo da empresa,
Papel Timbrado

constando de CNPJ e Inscrição Estadual

São Paulo, xx de xxxxxxx de 20xx

DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins e a pedido do interessado, que Fulano (a), RG:
00.000000-XX – SSP – XX, aluno/a regularmente matriculado no Curso Superior de
Tecnologia em Produção Gráfica, estagiou nas dependências desta empresa no período de
XX de XXXXXXX de XXXX a XX de XXXXXX de XXXX, perfazendo um total de XXX horas
devidamente estagiadas.

João da Silva
Gerente de XXXXXXXXXXXX

Documento em três vias:
1ª - Deverá ficar protocolada pelo aluno retida na empresa,
2ª - Deverá ser entregue à Coordenação de estágio da escola e
3ª - Deverá ser entregue ao estagiário.
O responsável deverá ser devidamente identificado.
Na carta deverá constar o carimbo do CNPJ da empresa.
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Anexo 10

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

A comissão para avaliação de pedidos de aproveitamento de estudos pelos alunos do Curso Superior
de Tecnologia em Produção Gráfica, instituída pela Direção da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica,
reuniu-se para decidir quanto a presente solicitação do aluno XXXXXXXXXXXXXXXXX, R.G.: XX.XXX.XXX-XSSP-SP, requerendo dispensa da disciplina abaixo relacionada, por aproveitamento de estudos adquiridos na
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nº XX.XXX.XXX/0001-XX e Inscrição Estadual nº
XXX.XXX.XXX. XXX.
Experiência
Profissional

Disciplina Dispensada

Carga horária de
estágio

Ano de conclusão da fase escolar

Estágio
supervisionado

400 h

20XX

A comissão, baseada na lei 9394/96, após análise da documentação apresentada, decide pelo
deferimento do pedido, devendo a secretaria escolar providenciar os registros competentes para que surtam os
efeitos legais.

Enéias Nunes da Silva

Manoel Bononato Muñoz

Coordenador Técnico de Artes Gráficas

Coordenador de estágios

São Paulo, XX de XXXXX de 20XX.
Homologo,

Elcio de Sousa
Diretor
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