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1. APRESENTAÇÃO
Este manual foi elaborado visando fornecer ao aluno do Curso Técnico orientações necessárias para o
desenvolvimento do estágio supervisionado.
Aspectos não tratados neste documento serão resolvidos pela Direção da Escola e pela Equipe da
Coordenação de Estágio em acordo com a empresa e o estagiário.
Ressaltamos a importância do estágio no processo de formação profissional, lembrando que esta fase abre
as portas para o mercado de trabalho.
Obs: Na elaboração deste Regulamento de Estágio, além dos documentos vigentes, utilizamos como
subsídio os Manuais de Estágio das Escolas SENAI “Antônio Adolpho Lobbe”, de São Carlos, “Roberto
Mange” de Campinas e “Prof. João Baptista Salles da Silva” de Americana as quais agradecemos.

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS









Regimento comum das Unidades Escolares do SENAI - SP.
Decreto nº 87.497/82.
Lei Federal nº 9394/96 – LDB (Lei de Diretrizes e Bases).
Indicação CEE nº 08/00.
Resolução CEB nº.1 de 21/01/2004.
Proposta Pedagógica dessa Unidade Escolar.
Resolução Nº 218, de 29 de junho de 1973
Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

3. ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO
E DOS DOCENTES
Foi designado pelo Diretor da Escola, o docente Marcos Luis Benatti para atuar como responsável pela
Coordenação de Estágios cumulativamente com suas funções de docência, sob orientação do Coordenador
Técnico e Pedagógico.

3.1 - Compete ao Representante da Coordenação de Estágio:
a) Elaborar, considerando as diretrizes estabelecidas pelo Departamento Regional, e submeter ao Diretor
da Escola, para aprovação, a regulamentação de estágio supervisionado articulando -se com a Equipe
Escolar, Equipe de Coordenação de Estágio e os Docentes;

SENAI
Serv iço Nacional
de aprendizagem
Industrial

Escola SENAI “ Manoel José Ferreira”

Avenida. 46, 661 – Jardim Primavera
CEP: 1 3504-050 – Rio Claro - SP
Fone: (1 9) 3522- 4950 – Ramal 497 3/497 2
e-mail: estagio506@sp.senai.br

4

Regulamento de Estágio – Curso Técnico

b) Definir, em conformidade com os currículos, programas e cargas horárias quando pode ser iniciado o
estágio concomitante e como ele poderá ocorrer simultaneamente à fase escolar, de forma a não
prejudicar as atividades escolares, respeitada a legislação em vigor;
c) Planejar todas as atividades de orientação, encaminhamento, supervisão e avaliação de estágios;
d) Fazer a gestão, junto aos empregadores, no sentido de que os alunos que trabalhem fora da área
profissional do curso possam ser liberados de horas de trabalho para a realização do estágio pro fissional
obrigatório;
e) Coordenar a equipe de supervisão de estágio, integrada pelos docentes dos componentes curriculares
específicos;
f) Distribuir os estagiários pelos docentes, compatibilizando a área de especialização do docente com o
setor da empresa onde o aluno estiver estagiando;
g) Manter atualizados os cadastros de estagiários e empresas;
h) Manter atualizado o preenchimento de formulários de controle e avaliação de estágio;
i) Coletar informações com empresas e estagiários, sobre reformulações que poderão ser propostas
visando a alterações ou adequações na organização curricular do curso;
j) Articular-se com a equipe escolar para a divulgação das informações sobre o processo de supervisão de
estágios;
k) Assegurar a qualidade da supervisão de estágios e zelar pelo alcance dos objetivos.

3.2 Competem aos Docentes do Curso Técnico:
a) Colaborar com o responsável pela Coordenação de Estágio na realização das atividades de supervisão do
processo de estágio;
b) Coletar informações com as empresas e estagiários sobre as possíveis reformulações que poderão ser
propostas visando alterações ou adequações na organização curricular do curso;
c) Assegurar a qualidade da supervisão de estágios e zelar pelo alcance dos objetivos propostos.
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4. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO TÉCNICO
4.1 RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973
Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes
atividades:

Art. 24 - Compete ao TÉCNICO DE GRAU MÉDIO:
I - O desempenho das atividades 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito das
respectivas modalidades profissionais;
II - As relacionadas nos números 07 a 12 do artigo 1º desta Resolução, desde que enquadradas no
desempenho das atividades referidas no item I deste artigo.
Atividade
Atividade
Atividade
Atividade
Atividade
Atividade
Atividade
Atividade
Atividade
Atividade
Atividade

07 - Desempenho de cargo e função técnica;
08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica;
09 - Elaboração de orçamento;
10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;
11 - Execução de obra e serviço técnico;
12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;
14 - Condução de trabalho técnico;
15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
16 - Execução de instalação, montagem e reparo;
17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;
18 - Execução de desenho técnico.

4.2 Responsabilidades do Estagiário:
a) Receber, tomar ciência e cumprir todas as normas relativas ao estágio supervisionado;
b) Articular-se com o Responsável pela Coordenação de Estágios na escola, acordando horários, locais e as
atividades que serão desenvolvidas durante a realização do estágio;
c) Conhecer e respeitar as normas gerais da empresa na qual irá realizar o estágio, devendo observar e
cumprir as normas que estabelecem as posturas, comportamentos e atitudes desejáveis na organização;
d) Apresentar a documentação necessária para o cumprimento de todas as etapas do estágio
supervisionado.
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5. CRITÉRIOS PARA CAPTAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO
Com o objetivo de captar oportunidades de estágio a Unidade fará uso das ferramentas descritas abaixo
quais sejam:
Elaboração de material para divulgação nas empresas.
Divulgação no site da escola.
Divulgação via e-mail para empresas.
Divulgação pelos alunos dos cursos Técnicos.
Divulgação de vagas de estágio no mural da escola.
Visitas nas empresas por funcionários da escola.
Convite as empresas para participarem da apresentação do projeto final dos alunos.

6. ESTÁGIO E DIPLOMA
6.1 Definição:
O Estágio tem por objetivo propiciar a complementação do ensino ministrado na escola. Portanto, é um ato
educativo.
É um meio didático-pedagógico para alcance do perfil profissional de conclusão do curso.
É aprendizagem social, profissional e cultural em situação real de trabalho.
É complementação do ensino.
É mais do que uma simples oportunidade de prática profissional. É treinamento em serviço.

6.2 – O estágio não é obrigatório sendo assim, fica o aluno obrigado a realizar a unidade curricular de
Fundamentação Teórica e Instrumentalização para a Prática Profissional (FTIPP), mais conhecido como
Vivência Profissional, ofertado pelas escolas Senai em regime de ensino a distância (EAD) com carga
horária de 80 horas e, a parte de prática profissional, correspondente ao estágio supervisionado, poderá
variar de 400 a 800 horas, conforme instrução normativa CO-DITEC 001/14 de 05/2014.
Portanto, o aluno que optar por realizar estágio deverá seguir as regras e normas descritas neste
regulamento para o aproveitamento do estágio realizado em seu histórico escolar.
O diploma de técnico só será expedido pela escola depois de cumpridas todas as exigências legais.
Cabe ao diplomado o encaminhamento ao conseqüente registro no conselho de classe a que pertence
(CREA – para os técnicos em eletromecânica e técnico em cerâmica).
6.3 – O Estágio somente poderá ser realizado em empresas, órgãos, instituições ou profissionais liberais
que tenham condições de proporcionar ao aluno experiência profissional em situação real de trabalho,
condizente com a sua formação de técnico.
Ser Pessoas jurídicas – possuir CNPJ
O Estágio deverá ser realizado, de preferência, no Estado de São Paulo, em empresa, órgão ou instituição
que o encaminhou ao curso.
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6.4 - Durante o Estágio, o aluno deve submeter-se às normas e aos regulamentos da parte concedente e às
instruções desse regulamento.

6.5 – De acordo com os critérios definidos pela Proposta Pedagógica da escola SENAI “Manoel José
Ferreira”, e CO–DITEC – 006/11 preferencialmente, o aluno deverá iniciar seu estágio supervisionado
concomitantemente com a fase escolar, a partir do Módulo específico - segundo semestre, caso tenha
disponibilidade de horário para isso ou, até dezoito meses após a conclusão da fase escolar.
6.6 - O Diploma de técnico, só será expedido pela escola depois de cumpridas todas as exigências legais.
6.7 - O período compreendido entre a data de matrícula no Curso Técnico e a conclusão final do estágio
(expedição do diploma) de acordo com a lei e resolução da CEB, não poderá exceder 5 anos.
6.8 – Se o Estágio for cumprido por aluno-funcionário e se realizar na mesma empresa, poderá ser feito,
preferencialmente, dentro do horário regular de trabalho.

7. DURAÇÃO DO ESTÁGIO
O Estágio terá duração mínima de 400h, máximo de 1.600h e o prazo máximo de dois anos para a
realização do estágio. Os estagiários com o curso em andamento ou concluído deverão realizar uma
jornada máxima de 6 (seis) horas diárias e o máximo de 30 (trinta) horas semanais – conforme Artigo 10º, inciso
II da Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008.

8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
O Responsável pela Coordenação de Estágio deverá manter arquivo dos documentos dos estagiários, de
acordo com os casos relacionados abaixo.
8.1 Para matrícula em estágio sem ou com vínculo empregatício em área não correlata ao curso:
 Preenchimento do cadastro com os dados do Aluno e da Empresa (anexo 5);
 3 vias - Termo de Compromisso de Estágio (Anexo 2);
 3 vias - Plano de Estágio (Anexo 8);
 3 vias - Preenchimento da Proposta de Adesão para Seguro de Acidentes Pessoais (anexo 13).
Aluno sem vínculo empregatício.
Obs: No Termo de Compromisso, deverá constar a responsabilidade pelo seguro oferecido pelo
SENAI-SP ou pela Concedente, para aluno com vínculo empregatício.
8.2 Para matrícula em estágio com vínculo empregatício em área correlata ao curso:
 Preenchimento do cadastro com os dados da Empresa e do Aluno (anexo 5);
 Declaração da empresa em papel timbrado constando período, atividades e funções correlatas
ao curso (menos de 2 anos na função) (anexo 3)
 3 vias - Plano de Estágio (Anexo 8);
 3 vias - Preenchimento da Proposta de Adesão para Seguro de Acidentes Pessoais
(anexo 13)
Obs: No Termo de Compromisso, deverá constar a responsabilidade do SENAI-SP ou da Concedente
pelo seguro de acidentes pessoais.
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 Cópias de páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social, sendo:
 1 cópia da página com a foto;
 1 cópia qualificação civil;
 1 cópia da página do Contrato de Trabalho.
8.3 Para solicitar dispensa de Estágio
 1 via – Solicitação por escrito da dispensa de Estágio (Anexo 10);
 1 via – Declaração da(s) empresa(s) onde realizou atividades de responsabilidade de Técnico em
nível médio, durante 2 anos ou mais (Anexo 3);
 Cópias das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social, sendo:
 1 cópia da página com a foto;
 1 cópia qualificação civil;
 1 cópia da página do Contrato de Trabalho.
8.4 Conclusão do Estágio
 Declaração de Término de Estágio (Anexo 9); exceto para dispensa de estágio.
 Avaliação final de Desempenho do Estagiário pela Empresa (Anexo 4), exceto para
dispensa de estágio.
 Entrega na escola, pela empresa e pelo estagiário, a cada seis meses, de um relatório
das atividades desenvolvidas pelo estagiário na empresa (anexo 1).
O responsável pela Coordenação de Estágios deve realizar a atualização do documento “Controle e
Avaliação de Estágio” no SGSET, emiti-lo e assiná-lo entregando-o à Secretaria Escolar para emissão do
Diploma de Conclusão, no caso de aluno concluinte do ensino médio e fase escolar.
A Secretaria estabelecerá um prazo a contar da data de conclusão do curso para encaminhar os seguintes
documentos à GED – Supervisão Delegada:
 Documentos Registrados e Microfilmados – Mod. 372;
 Diploma do aluno;
 Ficha Individual do aluno;
 Controle e Avaliação do Estágio.
Caberá à GED – Supervisão Delegada processar a documentação para registro do Diploma, microfilmagem e
publicação.

9. MATRÍCULA DE ESTÁGIO
A matrícula de Estágio NÃO ocorre automaticamente durante ou após a conclusão da fase escolar do curso.
Ela pode ser efetuada das seguintes formas:
9.1 - O aluno deverá entregar a documentação necessária, descrita no item 10, na Coordenação de Estágio
ou na Secretaria para análise, antes do início efetivo do estágio.
9.2 – O início do estágio se efetivará no momento do lançamento das informações do aluno no sistema
informatizado da escola - SGSET.
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10. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO, DE FORMA A NÃO CRIAR VÍNCULO
EMPREGATÍCIO (ART. 3º - LEI 11.788/08)
10.1 Matrícula no curso Técnico.
10.2 Celebração de Termo de Compromisso.
10.3 Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no
Termo de Compromisso.
10.4 Caracterizar ato educativo escolar supervisionado, sendo acompanhado por professor da
instituição de ensino e supervisor da concedente, comprovado por vistos nos relatórios
(inciso IV do Art. 7º) e por avaliação final.

11. CRITÉRIOS PARA DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO
11.1 Relatório de Visita na Concedente
A avaliação da concedente para concessão de estágio deve ser realizada antes do início do 1º estágio na
concedente e os dados obtidos deverão ser registrados no anexo 7.
11.2 Avaliação do estagiário pela empresa
Preferencialmente, uma avaliação será realizada no meio e, obrigatoriamente, uma no final do estágio –
nota de 0 a 100 (anexo 4).
11.3 Avaliação do estágio pelo estagiário.
A auto-avaliação do estágio feita pelo estagiário deverá ser realizada no mínimo até 50% da carga horária
prevista para a conclusão do estágio (anexo 6).
11.4 Avaliação do estagiário pela escola.
Uma avaliação será realizada no final do estágio – nota de 0 a 100 (anexo 4).
11.5 Relatórios de atividades semestrais.
Deverá ser entregue a cada seis meses um relatório, preenchido pelo estagiário e um pela empresa, com as
descrições das atividades realizadas pelo estagiário (anexo 1).
A avaliação é considerada uma análise contínua do desempenho do estagiário nos vários aspectos das
experiências vivenciadas durante o estágio.
Será realizada mediante a utilização do instrumento “Avaliação de Desempenho do Estagiário pela Empresa
e pela Escola” (anexo 4). Para cada avaliação será atribuída uma nota expressa em número inteiro de zero a
cem, que traduzirá o desempenho do estagiário.
Será considerado aprovado o estagiário que obtiver a média das notas finais, empresa e escola, igual ou
superior a 50 (cinqüenta).
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12. RECESSO
O Estagiário terá o direito de 30 dias de recesso para estágio com duração igual ou superior a 1 ano,
preferencialmente nas férias escolares.
O recesso deverá ser remunerado, no caso do estagiário receber bolsa.
Recesso com dias proporcionais, nos casos de estágio inferior a 1 ano.
O recesso deve ocorrer dentro do período de realização do estágio.

13. RESULTADO FINAL DE ESTÁGIO
Será considerado habilitado o Estagiário que:
 Apresentar os documentos descritos no item 10 deste regulamento, comprovando a realização das
exigências referentes a sua modalidade de Estágio;
 Obtiver nota média final igual ou superior a 50 (cinqüenta) na Avaliação de Desempenho do
Estagiário (Anexo 4). Exceto para dispensa de estágio.

14. REUNIÕES NA ESCOLA
Caso o responsável pela coordenação de estágio considere necessário, será solicitado ao Estagiário que
compareça na escola para que trate, pessoalmente, sobre os assuntos relacionados às suas atividades.

15. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
Em conformidade com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o SENAI-SP providenciará apólice de Seguro
de Acidentes Pessoais em favor do estagiário que não possuir vínculo empregatício.
Para aluno com vínculo empregatício onde a empresa disponibiliza aos funcionários o seguro de acidentes
pessoais deverá constar, no Termo de Compromisso, que a responsabilidade pela concessão do seguro é da
Concedente.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS
Casos não previstos neste manual serão resolvidos pelo Diretor da escola, ouvindo a Equipe de
Coordenação de Estágio desta unidade.

17. MAIORES ESCLARECIMENTOS
Por escrito: na secretaria da Escola
Por e-mail: marcos.benatti@sp.senai.br
Por telefone: (19) 3522-4972 ou 3522-4973
Pessoalmente com o orientador de estágios: Marcos Luis Benatti, às (2ª) Segundas Feiras das 13:15h às
17:00h; (5ª) quintas feiras das 13:15h à 17:00h e as (6ª) sextas feiras das 9:15h às 11:15h e 17:30 às 19:15h.
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18. ANEXOS – MODELOS DE DOCUMENTOS
ANEXO 1 – Relatório de Atividades do Estágio

(Papel timbrado da concedente ou carimbo do CNPJ, se relatório da empresa)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO
Nome da Empresa: ______________________________________________________________________
Nome da Instituição de Ensino: Escola SENAI “Manoel José Ferreira”
Nome do Curso: ________________________________________________________________________
Nome do Estagiário: _____________________________________________________________________
Nome do Responsável pelo Estagiário na empresa: ____________________________________________
Período das atividades: _____ / _____ / ________ a _____ / _____ / ________.

ATIVIDADE

ÁREA/SETOR

Nº DE
HORAS

TOTAL

_________________, ____ de ___________de 20___.
_____________________________
Nome e Assinatura – Empresa
ou
Nome e Assinatura – Aluno (se relatório do aluno)

_________________________
Visto do Aluno
(se relatório da concedente)
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ANEXO 2 - Orientações Gerais – Termo de Compromisso para Estágio de Complementação Educacional
a) Critério de Aceitação
 Emitido em 3 vias, pela escola.
 Jornada de Trabalho não poderá ser superior a 30 horas semanais.
 As duas testemunhas devem estar qualificadas com nome completo, sem abreviações e RG.
Sugere-se que o responsável pela Coordenação de Estágios seja uma das testemunhas.
 Demais campos do formulário devidamente preenchidos.
b) Critério de Retorno
 Estar assinado pelo representante da empresa, pelo Diretor da escola (na ausência seu substituto
legal), pelo aluno e pelas duas testemunhas.
 As páginas anteriores das assinaturas do Termo de Compromisso devem ser rubricadas pelas
partes.
c) Distribuição das vias
 1ª Via: “Via da Empresa”.
 2ª Via: “Via do Aluno”
 3ª Via: “Via da Escola”

ANEXO 2 - 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 ________ (ou CPF, se pessoa física) e inscrição estadual nº
_________ (ou Nº registro no conselho de fiscalização profissional, se pessoa física), com sede na Rua/Av.
________, nº ____, Bairro ______, na cidade de _________, Estado de _______, neste ato representado(a)
por __________, denominado(a) simplesmente, CONCEDENTE; o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - SENAI, Departamento Regional de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.774.819/000102, inscrição estadual Isento, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista, 1.313, 3º andar, Bairro Cerqueira
César, neste ato representado por ____________, Diretor da Escola SENAI "Manoel José Ferreira",
localizada na Av. 46, 661, Jardim Primavera, na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, denominado
simplesmente, SENAI-SP e, de outro lado, o(a) aluno(a) ___________, (qualificar, endereço, etc.), estudante
do curso (técnico ou superior de tecnologia) _________, 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 Rua/Av. _______, 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 educação profissional tecnológica de graduação), 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. 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 Rua/Av. ____________,
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 ______ de 20___ a ____ 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:
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 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, para 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,
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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 Companhia de Seguros
xxxxxxxxxxxx – Apólice nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cujo estipulante é o(a) xxxxxxxxxxxxxxx.
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___
_________________________
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 "Manoel José Ferreira"
Testemunhas:

_________________________________
Nome:
RG n.º
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ANEXO 3 - DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Declaramos para os fins escolares, que o Sr..................................................................
............................................ .................................... portador do documento tipo RG nº .......................e
Carteira de Trabalho e Previdência Social nº ...................................... série.............., é funcionário desta
empresa desde

______/_____/_______

e a partir de ______/_____/_____, exerce a função de ............................................... no setor
........................................................ desta Empresa, realizando as seguintes atividades: (Descrever as
principais atividades)






Manutenção mecânica preventiva, corretiva e planejada;
Auxiliar em atividades de montagem ou desmontagem de máquinas-ferramenta, para reforma,
manutenção, regulagens, lubrificação e testes;
Realizar pequenos trabalhos de usinagem, confeccionando peças e dispositivos;
Elaboração do cronograma de Manutenção Preventiva;
Controlar registros em fichas de máquinas, para o levantamento de paradas a
manutenção.........................;

Rio Claro, ______de ______________ de ________.

................................................................
Nome e assinatura do responsável

Obs.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER FEITA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
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ANEXO 4 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO REALIZADA PELA EMPRESA
(MODELO OPCIONAL)
Data:
Coordenação de Estágio SENAI:
_____/_____/_____
Empresa:
Estagiário:
Setor(es) do estágio:
Avaliador (resp. pelo estagiário):
Função:
Avaliação correspondente ao período de:

_____/_____/_____ a _____/_____/_____

INSTRUÇÕES:
Assinale a alternativa que melhor representa o desempenho do estagiário durante o período em que
desenvolveu atividades relacionadas ao curso Técnico em _________________________. Utilize o verso da
folha se necessário. Sua colaboração é muito importante para a melhoria contínua do processo de ensino e
orientação aos futuros profissionais.
Observações:
Recomendamos que a avaliação seja feita pelo profissional que orienta e/ou acompanha o trabalho de
estágio, e que o estagiário tome conhecimento de sua avaliação.
1. CAPACIDADE DE APRENDER – Considere a utilização e informações técnicas e operacionais
nas situações práticas sugeridas.
( ) Possui alto grau de assimilação, não requer auxílio.
( ) Aprende rápido, relembra e associa a aprendizados anteriores. Necessita de pouca supervisão.
( ) Necessita de instruções detalhadas e algum acompanhamento no desenvolvimento das tarefas.
( ) Aprende devagar, esquece facilmente dos assuntos estudados e necessita de supervisão contínua.
2. INICIATIVA - Considere a disposição para procurar a solução de problemas e a proposição de
idéias.
( ) Procura solução de problemas e propõe idéias espontaneamente.
( ) Procura solução de problemas e só propõe idéias quando solicitado.
( ) Não procura soluções e não propõe idéias.
( ) Para solucionar problemas, precisa de orientação e segue idéias existentes.
3. INTERESSE - Observe a vontade e o esforço em aprender e a desempenhar as atividades
programadas.
( ) Faz estritamente o necessário, aprendendo apenas as atividades obrigatórias.
( ) Interessa-se em aprender e desempenhar atividades e aceita outras adicionais.
( ) Tem especial interesse em aprender e desempenhar as atividades e sempre solicita outras.
( ) Não tem interesse em aprender e não demonstra satisfação pelas atividades.
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4. RESPONSABILIDADE - Considere a forma como desempenha suas tarefas e a confiança que
inspira quando lhe são atribuídas.
( ) Não precisa ser lembrado sobre as tarefas que deve realizar, demonstrando ser merecedor de
confiança.
( ) Não consegue assumir as tarefas e não responde por elas.
( ) Pode-se contar com ele desde que se sinta controlado.
( ) É de inteira confiança, sempre preocupado com as tarefas atribuídas.
5. PARTICIPAÇÃO - Considere a disposição para colaborar e disponibilidade para atender os
colegas e a supervisão.
( ) Não gosta de colaborar. Demonstra má vontade quando solicitado.
( ) Colabora e atende ativa e espontaneamente.
( ) Colabora e atende sempre que solicitado.
( ) Colabora quando solicitado, mas algumas vezes não o faz de boa vontade.
6. RELACIONAMENTO HUMANO - Considere a maneira como se relaciona com os colegas,
supervisores e a integração com a equipe de trabalho.
( ) Relaciona-se bem, geralmente integra-se com a equipe.
( ) Apresenta dificuldades em relacionar-se. Demora a integrar-se a equipe.
( ) Mantém ótimas relações com o pessoal; integra-se com facilidade a equipe.
( ) Apresenta dificuldades em se relacionar; não se integra a equipe.
7. QUALIDADE DE TRABALHO - Considere a exatidão buscada e apresentada nos trabalhos
realizados.
( ) Trabalho de excelente qualidade.
( ) Número aceitável de erros, face ao volume de trabalho realizado.
( ) Necessita de uma inspeção mais acentuada nas suas tarefas.
( ) Trabalho de qualidade insatisfatória.
8. CONHECIMENTOS - Avalie, em relação aos conhecimentos teóricos necessários para
desempenhar satisfatoriamente as atividades programadas.
( ) Tem os conhecimentos necessários.
( ) Tem conhecimentos razoáveis.
( ) Não tem conhecimentos suficientes.
9. ASSIDUIDADE - Observe o cumprimento dos horários preestabelecidos, considerando:
atrasos, faltas e solicitações de saída.
( ) Freqüentemente atrasa, falta e/ou solicita saídas antecipadas. Não justifica.
( ) Não atrasa, não falta e não solicita saídas antecipadas.
( ) Algumas vezes atrasa, falta ou solicita saídas antecipadas. Justifica.
( ) Algumas vezes atrasa, falta ou solicita saídas antecipadas. Não justifica.
10. SEGURANÇA - Considere a disposição em cumprir os hábitos e normas de segurança.
( ) Observa e cumpre todas as normas.
( ) Quando supervisionado, segue as normas.
( ) Necessita freqüentemente ser alertado sobre as normas.
( ) Não observa, na maioria das vezes, as normas de segurança.
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11. Que tipo de conhecimentos / assuntos poderiam ser melhor explorados no curso?
______________________________________________________________________________
A nota atribuída ao estagiário obedecerá a seguinte pontuação:
1. Capacidade de aprender
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
4
3
2
1

6. Relacionamento Humano
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
3
2
4
1

2. Iniciativa
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
4
3
1
2

7. Qualidade de trabalho
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
4
3
2
1

3. Interesse
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
2
3
4
1

8. Conhecimentos
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item

Pontos
4
3
2

4. Responsabilidade
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
3
1
2
4

9. Assiduidade
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
1
4
3
2

5. Participação
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
1
4
3
2

10. Segurança
Primeiro item
Segundo item
Terceiro item
Quarto item

Pontos
4
3
2
1

A nota final da Avaliação de Desempenho será dada pela equação:

 Pontos  2,5

Avaliador:
_____________________________
visto

Data: _____/_____/______

Estagiário:
_____________________________
visto

Data: _____/_____/______

Carimbo da Empresa Concedente c/ CNPJ
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ANEXO 5 – CADASTRO DE ALUNO PARA ESTÁGIO

Nome: ________________________________________ Estado civil: ______________
CPF Nº _______________________RG Nº ____________Orgão Emissor: ___________
Data de nascimento: ____/_____/_______
Endereço: ______________________________________________________________
CEP: _________-_____

Bairro: ________________Cidade:_ ____________________

Telefones: _______________________________email: ___________________________
Curso: _____________________________________________________
Experiência profissional:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________.

Área pretendida para o estágio: _______________________________________________
Disponibilidade: ____________________________________________________________
Possui: ( ) CNH

( ) Automóvel

( ) Moto

( ) Disponibilidade para viagens

( ) Disponibilidade para trabalhar em outra cidade. Qual:__________________________
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ANEXO 6 - AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PELO ESTAGIÁRIO
(Deve ser preenchido pelo Estagiário antes da visita de Supervisão de Estágio)
(MODELO OPCIONAL)
Estagiário:

Matrícula:

Empresa:

Data: ____/_____/_____

1 – Em seu Estágio você utiliza os conhecimentos adquiridos no curso?

Sim, totalmente
Sim, parcialmente
Não
2 – No seu cargo/função você sente falta de algum tipo de conhecimento que poderia ser dado durante o curso?

Sim
Não
Quais?

3 – Na sua opinião, o estágio agrega conhecimentos para você enfrentar sua vida profissional?

Totalmente
Parcialmente
Não
Justifique:

4 – Na empresa onde está realizando o estágio, existe um bom aproveitamento de sua mão de obra em tarefas e
atribuições técnicas?

Totalmente
Parcialmente
Não
Justifique:

5 – A empresa vem cumprindo o que foi proposto no Plano de Estágio (anexo 8 do Regulamento de Estágio)?

Totalmente
Parcialmente
Não
Justifique:
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6 – Assinale as colunas do quadro a seguir, indicando o grau em que aplica (ou aplicou) cada disciplina
desenvolvida no curso.
Disciplina
Muito

Aplicação dos conhecimentos
Disciplina ainda não vista
pouco
nada
no curso

Comunicação Oral e Escrita
Medidas e representações gráficas
Hidráulica e Pneumática
Instalações elétricas
Manutenção Eletromecânica I e II
Gestão de Pessoas
Eletroeletrônica
Administração da Manutenção
Manutenção Industrial
Projetos

7 – Em relação à formação dada pela Escola, o que poderia ser melhorado? (usar o verso se necessário)
Sugestões:

______________________________________
Visto

________/_________/_________
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ANEXO 7 - RELATÓRIO DE VISITA NA CONCEDENTE
É confirmado por meio desta, a visita de avaliação para concessão de estágio realizada pelo
Sr._______________________________________________,
SENAI

"Manoel

José

Ferreira

”

na

Cargo_______________________________

_______________________________________,

_____________________________________,nº

_______

cidade_______________________________________

tendo

-

Bairro

sido

acompanhado

da

Escola

localizada

na

_________________,
pelo

Sr.

___________________________________________________________, funcionário da concedente.
Baseado no que foi observado na visita da empresa pela equipe ou Docente da Supervisão de Estágio, responda as
questões abaixo:
1 – O Estágio nesta Empresa agregará valor à formação profissional do Estagiário?
( ) Sim
( ) Em alguns momentos
( ) Não
2 – A empresa tem condições de proporcionar ao estagiário a aplicação dos conhecimentos adquiridos na escola?
( ) Sim
( ) Em alguns momentos
( ) Não
3 – O Estagiário será aproveitado para realização de atividades técnicas?
( ) Sim
( ) Em alguns momentos
( ) Não
4 – Foi constatado na visita que o estagiário poderá ser utilizado como Mão de obra barata?
( ) Sim
( ) Não
Os principais objetivos da visita foram:




Avaliar as condições da empresa para concessão de estágios;
Levantar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria relacionadas ao perfil de conclusão do Técnico em
____________________________________ em relação às necessidades das empresas;
Apresentar a escola, seus produtos e serviços.
Rio Claro,______de ____________________ de _________

Parecer da Escola:
A empresa apresenta condições para concessão de estágio? (

) sim (

) não

Comentários: (utilize o verso se necessário)
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ANEXO 8 - PLANO DE ESTÁGIO

Nome do Estagiário: _______________________________________________
Nome da Empresa: __________________________________________
Período do Estágio: ____________________________________
NOME DO
SUPERVISOR

ATIVIDADES

Nº DE
HORAS

DATA

Planejar a produção de placas cerâmica, de acordo com
normas técnicas, ambientais, de qualidade e de saúde e
segurança no trabalho.
Coordenar a produção de placas cerâmicas, de acordo com
normas técnicas, ambientais, de qualidade e de saúde e
segurança no trabalho.
Controlar o processo de produção de placas cerâmicas, de
acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade e
de saúde e segurança no trabalho.
Participar no desenvolvimento de produtos, de acordo com
normas técnicas, ambientais, de qualidade e de saúde e
segurança no trabalho.

TOTAL

Complemento:

O campo de trabalho requer, geralmente, a aplicação de técnicas que exigem grau médio -alto de
especialização e cujo conteúdo exige atividade intelectual compatível. O trabalhador realiza
funções e tarefas com considerável grau de autonomia e iniciativa, que podem abranger
responsabilidades de controle de qualidade de seu trabalho ou de outros trabalhadores e ou
coordenação de equipes de trabalho. Requer capacidades profissionais tanto específicas quanto
transversais.
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(MODELO OPCIONAL)
DADOS DA EMPRESA
Razão Social:
Endereço:
Telefone:
DADOS DO ALUNO
Aluno:
Curso Técnico em
Período do Estágio
Horário do Estágio
2ª a 6ª feira

Data de Início

Data de Término

Início

Término

Carga Horária semanal prevista para o programa de _ _ _ _ horas.
Carga horária total prevista de estágio _ _ _ _ _ horas.
Área principal do Estágio:
SUPERVISOR RESPONSÁVEL PELO ESTÁGIO NA EMPRESA
Nome:
Cargo:
E-mail:
Telefone:

Ramal:
PRINCIPAIS ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO NA EMPRESA
ATIVIDADE

ÁREA/SETOR

Nº DE
HORAS

TOTAL

_______________________
Nome Estagiário
Nº. de Matrícula:
SENAI
Serv iço Nacional
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Responsável pelo estagiário
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ANEXO 9 - DECLARAÇÃO DE HORAS DE ESTÁGIO REALIZADAS

DECLARAÇÃO DE HORAS DE ESTÁGIO REALIZADAS

Declaro para fins escolares, que o Sr(a). .................................................................
Portador do RG Nº ............................................... cumpriu estágio obrigatório nesta empresa no período de
........../........./......... a ......./......./......, na área de ................................................, totalizando ............. horas.
......................................., ......... de .............................. de 200__

.....................................................................
Nome e assinatura do responsável

Carimbo da Empresa Concedente c/ CNPJ

Obs.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER FEITA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA OU CARIMBO DO CNPJ
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ANEXO 10

Este documento pode ser manuscrito
ou digitado.

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE ESTÁGIO
Ilmo Sr. Diretor da Escola SENAI “Manoel José Ferreira”.

Eu, ..........................................., portador do RG n.º ........................., matriculado no Curso Técnico
em ........................................ matrícula n.º............. na Escola SENAI “ Manoel José Ferreira ” –
CFP 5.06, venho requerer minha dispensa do Estágio Supervisionado fundamentado no
Regimento Comum das Unidades Escolares do SENAI-SP, § 2, art. 20: “O aluno que comprovar
haver exercido, no trabalho, por dois ou mais anos, funções de competência de Técnico, poderá
ser dispensado da realização do estágio, consoante normas baixadas pelo Departamento
Regional”.
Encaminho, anexa, documentação comprobatória.
Nestes termos, peço deferimento.
Rio Claro,.........de ...................... de ............

.........................................................................
Aluno
Atenção:
Referente a documentação comprobatória:
 Cópia das páginas da CTPS (foto e contrato).
 Declaração da empresa de exercício de funções.
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19. CONTROLE DE REVISÕES

VERSÃO

DATA

01

20/06/2008

02

03/02/2009

03

22/06/2010

04

18/03/2012

05

29/11/2013

06

19/02/2014

07

25/09/2014

08

06/03/2015

09

03/08/2015

NATUREZA DA ALTERAÇÃO
Primeira emissão do documento. Adequado ao DITEC – 11 v.4
Adequação a DITEC – 11 v.05, Alterações para adequar a Lei nº 11.788, de
25 de setembro de 2008
Revisão e adequação a formulários anexos ao DITEC-011- v.06
Procedimento para o estágio supervisionado de 27/01/2009.
Reestruturação geral do Regulamento de Estágio para atender à Resolução
RE-13/11 de 17/08/2011.
Revisão geral do Regulamento de Estágio contemplando a CO-DITEC –
006/11.
Revisão geral do Regulamento de Estágio. Extinção do DITEC 11
Reestruturação geral do Regulamento de Estágio, adequação ao CO-DITEC
001/14 – Vivência Profissional.
Revisão Geral do Regulamento, troca de Direção e coordenação, adequação
ao CO-DITEC 003/15 - Condições do Vivência Profissional.
Troca de Coordenação Técnica e Pedagógica.

Elaboração

data

Aprovação

Coordenação de Estágio

06/03/2015

Diretor da Escola
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