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APRESENTAÇÃO

O Regulamento de Estágio é um instrumento de orientação para os alunos, empresas
e docentes, que tem por objetivo esclarecer todas as etapas de desenvolvimento de
estágio, assim como toda documentação envolvida.
O estágio supervisionado é regido pela Lei Nº 11.788 de 25 de setembro de 2008,
onde reafirma o estágio como ato educativo e enfatiza o acompanhamento e a
avaliação do seu desenvolvimento por parte da escola e da concedente.
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1. Estágio Supervisionado
O Estágio Supervisionado facilita o desenvolvimento comportamental e a
progressiva profissionalização do aluno, proporcionando a vivência de situações reais
de trabalho na Empresa.
Faz parte do processo ensino-aprendizagem e nesta fase a fundamentação
teórica é conferida na aplicação prática, além de ser um importante instrumento de
integração entre o aluno e o segmento industrial da cadeia têxtil/vestuário.
O Estágio Supervisionado terá a duração mínima de 400 horas e duração
máxima a não ultrapassar a carga horária total do curso. O estágio é obrigatório para
a conclusão do curso superior.
O aluno poderá realizar o estágio, a partir da sua matrícula no 1º semestre ou
1º ano do curso e concluir no máximo em 12 (doze) semestres ou 03 (três) anos, a
contar da data da matrícula no primeiro módulo da fase escolar. Já que, conforme o
Regimento da Faculdade em seu artigo 29, parágrafo 2º: “O tempo máximo para
integralização curricular dos cursos é o dobro do estabelecido no quadro de
organização curricular”.
Durante o estágio, o aluno deverá atender às normas e regulamentos da parte
concedente (Empresa) e as instruções do presente Regulamento.
O estágio pode ser realizado em empresas, órgãos ou instituições que tenham
condições de proporcionar ao aluno experiência profissional em situação real de
trabalho, condizente com a sua formação. O estágio supervisionado deve propiciar a
complementação do ensino e da aprendizagem a serem planejados, executados,
acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, programas e
calendários escolares, a fim de se constituírem em instrumentos de integração, em
termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de
relacionamento humano.

2. Atribuições do responsável pela Coordenação de Estágios e dos
Docentes
Ao responsável pela Coordenação de Estágios, auxiliado por docentes, quando
necessário, cabe:
a)
b)

Analisar as oportunidades de estágio, planejar as atividades de orientação,
encaminhamento, supervisão e avaliação de estagiários;
Avaliar continuamente a programação estabelecida;
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c)
d)

f)

Manter atualizado o cadastro de partes concedentes e estagiários;
Informar periodicamente o Diretor da Escola sobre as atividades desenvolvidas
com relação ao estágio;
Realizar reuniões periodicamente com os alunos, para informações sobre o
estágio supervisionado;
Realizar o acompanhamento e avaliação do estágio;

g)

Manter os registros de estágio, devidamente organizados e atualizados, e concluí-

e)

lo por meio do documento “Controle e Avaliação de Estágio”, encaminhando-o
para a secretaria.

3. Perfil de conclusão do curso
Tecnólogo em Produção de Vestuário:
Planeja, Dirige e Controla o processo produtivo do vestuário, com visão estratégica e
tática, além de assessorar tecnicamente os diferentes setores da empresa,
considerando os aspectos referentes à gestão da qualidade, aos princípios éticos e a
responsabilidade socioambiental, com foco nos resultados organizacionais.

4. Critérios para captação de oportunidade de estágio
4.1 Orientações aos alunos

São realizadas pelo Setor de Coordenação de Estágio, reuniões periódicas
com os alunos.
No início do curso é divulgado o Regulamento de Estágio, e são passadas
todas as orientações constantes desse guia e sanadas as dúvidas a respeito do
estágio supervisionado.
A partir do 4º semestre (para a oferta semestral) ou 2º ano (para a oferta anual)
poderão ser realizadas reuniões periódicas com os alunos (em estágio ou não), para
esclarecimento de dúvidas.
Todas as informações sobre estágio, inclusive a atualização deste documento
ficam disponibilizadas na Home Page da IES: textil.sp.senai.br
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4.2 Cadastro de alunos
A partir do 4º termo do curso ou do 2º ano (para a oferta anual), o aluno
interessado deve enviar seu currículo para cadastro à Coordenação de Estágio no email: tania.grassi@sp.senai.br.
É comum as empresas solicitarem currículos para a contratação de estagiários,
sendo assim, sempre que solicitado, este banco de currículos é disponibilizado às
empresas, que é a responsável pelo contato com os alunos e realização do processo
de seleção. Caso a empresa não encontre, dentre os currículos enviados, o perfil
desejado, é possível que nos solicite a divulgação na home page da escola.

4.3 Captação de vagas
Na captação de vagas, a Coordenação de Estágio procura manter um bom
relacionamento com as empresas visando facilitar ao aluno a obtenção de sua vaga
para estágio.
Para isto, executa as seguintes ações:
•

Elabora e mantém cadastro da concedente;

•

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

•

Elabora e mantém cadastro de vagas;

•

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

5. Critérios para Matrícula
A matrícula no Estágio Supervisionado deverá ser feita no Setor de
Coordenação de Estágio. Para efetivá-la o aluno deverá seguir os seguintes
procedimentos:
Para alunos Estagiários:
Entregar o TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO (anexo I), em 3 (três)
vias. Deverá ser assinado pela empresa, pelo aluno e pelo Diretor da Escola.
Não deixar de preencher o Plano de Estágio, parte integrante do contrato.
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Para alunos Funcionários:
Entregar a DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE ESTÁGIO (anexo II), concedendo o
estágio, especificando as atividades a serem desenvolvidas.
Cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas: foto,
qualificação civil, contrato de trabalho da empresa que cedeu a declaração).
Importante:
A Escola não assina contrato, bem como não dá entrada na documentação com
data retroativa. Os documentos deverão ser entregues até, no máximo, 7 (sete)
dias a contar da data do início do estágio.
A carga horária máxima de estágio é de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas
semanais, devendo compatibilizar-se com o horário das aulas, sem que ocorra
prejuízo para o ensino, quando for concomitante com a fase escolar.
Havendo interesse das partes de alterações em cláusulas e condições estipuladas
no Termo de Compromisso, pode ser firmado o TERMO ADITIVO (anexo III) ao
documento, também em 3 (três) vias.
A empresa deve ter sido avaliada para concessão do Estágio (vide item 6.1).
Observação: Situações especiais e diferenciadas serão avaliadas pela Coordenação
de Estágio, juntamente com a Direção da Faculdade. E, se necessário, o caso será
encaminhado para a Auditoria Educacional – AUDI– E.
5.1 Dispensa de Estágio
O aluno que comprovar haver exercido, por dois ou mais anos, funções de
competências na área ou em área afim, poderá ser dispensado da realização do
estágio supervisionado.
Alunos que preencham esse requisito e se interessem pela dispensa deverão:
•

Providenciar documentos comprobatórios do exercício das funções por dois ou
mais anos, sendo eles:
a) Cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social (das páginas:
foto, qualificação civil e contrato(s) de trabalho) ou do Contrato Social, se
proprietário.
b) DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES DA EMPRESA (anexo IV), com descrição
das

funções

que

realiza

ou

realizou,

consideradas

como

de

responsabilidade da profissão. Se não estiver mais trabalhando na
empresa, este documento é dispensável.
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c) RELATÓRIO FINAL DE DISPENSA (anexo V). A avaliação é feita pelo
SENAI.
•

Solicitar a Dispensa (no setor de Coordenação de Estágios), juntando todos os
documentos acima.

A comissão designada pelo Diretor deverá realizar exame acurado da
documentação apresentada pelo interessado, podendo, quando for o caso realizar
visita à empresa empregadora para comprovação das informações prestadas.
Indeferido o pedido, o aluno deverá ser orientado a realizar o estágio, de acordo
com as normas legais e orientações em vigor.

6. Critérios para desenvolvimento e avaliação
O desenvolvimento do estágio deve ser realizado sob condições controladas
que favoreçam a formação profissional do aluno. As atividades desenvolvidas pelo
estagiário, na empresa, devem estar planejadas (plano de estágio) e aprovadas pela
Faculdade, fazendo parte integrante do Termo de Compromisso.
6.1 Avaliação das condições para concessão de estágios
Para verificar as condições para concessão de estágio, a unidade escolar irá
realizar visita à concedente antes da formalização do primeiro Termo de Compromisso
e, periodicamente, num prazo nunca superior a 2 (dois) anos da avaliação anterior.
6.2 Visita de Supervisão de Estágio
A visita de supervisão consiste em verificar o desenvolvimento do Plano de
Estágio, bem como o desempenho do aluno na empresa.
O desenvolvimento do estágio deve ser realizado sob condições controladas
que favoreçam a formação profissional do aluno. Assim, na visita de supervisão de
estágio também é avaliada as condições da concedente do estágio, bem como
verificado os pontos fortes e oportunidades de melhoria relacionadas ao perfil de
conclusão do curso em relação às necessidades da empresa.
Durante a visita é apresentado à empresa os produtos e serviços oferecidos
pela Faculdade.
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A supervisão de estágio poderá ser feita pelo Coordenador de Estágio, por um
Docente Técnico ou outro funcionário da faculdade desde que devidamente orientado.
Deve-se realizar, no mínimo, uma visita de supervisão durante o período de estágio.
Para estágios realizados fora do Estado de São Paulo, o acompanhamento
será feito por telefone e/ou e-mail.

6.3 Avaliação
6.3.1 Realizada pela empresa
O

aluno será avaliado pela empresa,

através

da AVALIAÇÃO

DE

DESEMPENHO (anexo VI), que será preenchida no momento da visita de supervisão
de estágio, onde a empresa pode se manifestar sobre o desempenho do estagiário.
6.3.2 Realizada pela escola
Os estagiários deverão entregar o RELATÓRIO DE ESTÁGIO (anexo VII),
relatando suas experiências no período de estágio. Este relatório deve conter o
relatório de atividades desenvolvidas no estágio, com periodicidade não superior a 6
(seis) meses.
6.3.3 Critério de Aprovação
Os instrumentos empregados serão traduzidos em uma nota entre 0 (zero) e
100 (cem), devendo o aluno obter, para aprovação, Nota Final igual ou superior a 50
(cinquenta).

6.4 Autoavaliação do estágio
Esta avaliação visa coletar as percepções do estagiário com relação ao
processo de estágio.
O QUESTIONÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO (anexo VIII) empregado não
computará para fins de avaliação do estágio. É uma ferramenta de auxílio à gestão do
processo de estágio na faculdade.
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7. Critérios para conclusão
Para comprovação da carga horária de estágio realizada, a empresa deve
fornecer a DECLARAÇÃO DE HORAS ESTAGIADAS e RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(anexo IX), que deverá ser entregue ao Setor de Coordenação de Estágio.
O processo de estágio pode ser concluído, quando o aluno houver:
Cumprido a carga horária mínima de 400 horas;
Obtido nota final (NF) igual ou superior a 50;
Ter entregado todos os documentos solicitados.
OBSERVAÇÃO:
A entrega dos documentos necessários para conclusão do estágio deverá ser
de até 60 dias do encerramento do estágio. Findo esse prazo, e tendo o aluno não
entregado a documentação a Faculdade poderá cancelar o estágio por falta de
documentos comprobatórios de sua conclusão e nesse caso as horas estagiadas não
serão validadas.

8. Referências Normativas
⇒

Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

⇒

Resolução Nº 01, de 21 de janeiro de 2004.

⇒

Regimento da Faculdade.

9. Controle de Revisões
VER.
03

DATA
11/05/07

NATUREZA DA ALTERAÇÃO
Modificação do sistema de identificação dos itens de algarismo romano para
numérico.
Alteração do Modelo e número da Apólice de seguro - anexo 03.
Adequação do item 7 – Dispensa de estágio.
Exclusão do anexo 04 – Modelo de solicitação de transferência.
Inclusão do:
- anexo 5 – Modelo de rescisão da empresa concedente e modelo de rescisão do
estagiário.
- anexo 7 – Modelo para elaboração do relatório final.
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04

30/01/08

Alteração do modelo e número da apólice – anexo 03.
Alteração do modelo do plano de atividades – anexo 04.
Anexo 08 - Modelo da solicitação de dispensa.
Anexo 09 - Declaração de atividades.
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08/04/09

Exclusão do parágrafo (antigo Curso Superior de Tecnologia em Gestão do
Processo de Vestuário) dos itens 1. Apresentação, 2. Curso e 4. Estágio.
Inclusão no Item 1 o número da nova LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE
2008, que rege o estágio e seu respectivo anexo.
Adequação da carga horária de estágio nos itens 2. Curso e 4. Estágio.
Inclusão no Item 3 Coordenação de Estágio de designação do Coordenador de
estágio.
Inclusão dos meios de contato com a coordenação de estágio, número de vias do
Acordo de Cooperação e do Termo de Compromisso e das Situações especiais de
estágio, no item 5 . Matricula para estágio.
Inclusão do Item 7 - Carga horária diária, que especifica a carga horária máxima
semanal.
Item 8 alteração do número do anexo do Relatório Final.
Adequação do Item 10 quanto a auto-avaliação e exclusão do tópico reunião com o
aluno na Escola e dos parágrafos que tratavam do término do estágio: Declaração
de horas e emissão do Certificado do Curso.
Alteração no Item 11 – Encerramento do processo de estágio, do número do anexo
do Relatório Final.
Alteração do Anexo 2 Termo de compromisso para estágio de complementação
educacional.
Alteração do anexo 11 antigo Lei nº 6.494 de 07/12/1977, para LEI Nº 11.788, DE
25 DE SETEMBRO DE 2008.
Exclusão do anexo 12 Decreto nº 87.497 de 18/08/1982.
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20/06/11

Alterações realizadas em função de sugestões feitas pela Auditoria Educacional.
Exclusão no item 4: não terá obrigatoriedade na obtenção de vagas de estágio para
os seus alunos.
Inclusão item 5 a): Documento opcional; d) Avaliação da concedente.
Exclusão no item 7: no SENAI/SP.
Inclusão no item 7: de acordo com a Lei 11.788/08.
Inclusão no item 10: avaliação das condições da empresa para concessão de
estágio; avaliação de desempenho do aluno na empresa.
Exclusão no item 10: Quando houver visita à empresa.
Inclusão no item 10: Em visita à empresa.
Alteração no item 11:
a)Exclusão da frase: sempre com a concordância do seu Supervisor e ao seu
encerramento colher também sua assinatura e o carimbo da Empresa.
b)Nomenclatura de documento: de Declaração de horas para Declaração de horas
e Relatório de atividades.
Substituição do anexo 6: Declaração de horas, por Declaração de horas e Relatório
de atividades.
Alteração do Anexo 7: Relatório Final de Estágio.
Alteração do Anexo 10: Relatório Final de Dispensa.
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23/10/12

Exclusão no item 5: a)Termo de Acordo de Cooperação celebrado entre a empresa
concedente e a instituição SENAI (anexo 01), quando a empresa concedente
desejar, emitidos em duas vias rubricadas, assinadas e com o carimbo com CNJP
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da Empresa. (Documento opcional)
Item 06 – Exclusão da frase: Para o caso de estágio realizado nas dependências
das unidades escolares do SENAI-SP devem ser seguidas as normas definidas
pela Diretoria Regional.
Exclusão do Anexo 01 - Termo de Acordo de Cooperação para Estágio de
Complementação Educacional.
Substituição da Clausula 9 do Anexo anteriormente numerado 2 TERMO DE
COMPROMISSO PARA ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL:
Clausula 9.O(A) ESTAGIÁRIO(A) está segurado(a) contra acidentes pessoais, pela
Companhia de Seguros Aliança do Brasil – Apólice nº 000002141, cujo estipulante
é o SENAI-SP, por 9. O(A) ESTAGIÁRIO(A) está segurado(a) contra acidentes
pessoais, pela Federal Vida e Previdência S/A, apólice 0101.82.00.00000167, cujo
estipulante é o SENAI-SP. ;
Substituição do Anexo 3: Proposta de Adesão para Seguro Acidentes Pessoais
(Banco do Brasil), por SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES
PESSOAIS - DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS (Grupo Federal Seguros).
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10/06/13

Adequação de textos em função da unificação das Escolas 1.07 e 1.10

09

20/10/14

Alteração do e-mail da coordenação de estágio.
Alteração do Relatório de Estágio, bem como do prazo para entrega.
Substituição do Anexo 1 – Termo de compromisso para estágio, cláusula 9 –
alteração da seguradora para Marítima Seguros S.A – Apólice nº 10.001079.
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15/02/16

Atualização dos anexos 6 e 8.
Alteração da Coordenação Acadêmica.

11

23/02/17

No item 1, 4ª parágrafo – Inclusão do tempo de integralização para a oferta anual, e
o artigo do Regimento da Faculdade que consta esta informação.
Nos itens 4.2 e 4.2 – Inclusão da oferta anual.
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09/03/17

Substituição do Anexo 1 – Termo de compromisso para estágio, cláusula 9 –
alteração da seguradora para Sompo Seguros S.A – Apólice nº 10.001663.
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06/08/18

Atualização do logo do SENAI-SP.
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22/02/19

Atualização da Coordenação Geral e Acadêmica.
Adequação do texto referente a carga horária máxima de estágio.
Substituição dos Anexos 1, 3 e 4 – alteração do nome do Diretor.

ELABORAÇÃO

DATA

APROVAÇÃO

DATA

Tania Grassi

20/02/19

Getulio Rocha Junior

22/02/19
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ANEXO I
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 03.774.819/0001-02, inscrição estadual Isento, com
sede nesta Capital, na Avenida Paulista, 1.313, 3º andar, Bairro Cerqueira César,
neste ato representado por GETULIO ROCHA JUNIOR, Diretor da Faculdade de
Tecnologia SENAI Antoine Skaf, localizada na Rua Correia de Andrade, 232 - Brás, 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 em Tecnologia
em Produção de Vestuário, da Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf,
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 Superior
em Tecnologia em Produção de Vestuário, aprendizagem em serviço, mediante
experiência prática nas atividades específicas de natureza de sua área de
formação profissional, conforme plano de estágio, devidamente especificado em
anexo.
2. À CONCEDENTE caberá a fixação dos locais, datas e horários em que se
realizarão, sem qualquer vínculo empregatício, as atividades do(a)
ESTAGIÁRIO(A), contidas nas programações de estágio por ela estabelecidas
com a colaboração do SENAI-SP.
3. O estágio será feito nas dependências do(a) ____________, localizado(a) na
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.
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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
ESTAGIÁRIO(A);

relatórios

e

avaliações

sobre

a

atuação

do(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,

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,
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c) informar periodicamente a CONCEDENTE sobre a situação geral do(a)
ESTAGIÁRIO(A).
9. O(A) ESTAGIÁRIO(A) está segurado(a) contra acidentes pessoais, pela Sompo
Seguros S.A – Apólice nº 10.001663, cujo estipulante é o SENAI-SP.
10. Este TERMO DE COMPROMISSO poderá ser rescindido pela CONCEDENTE ou
pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), mediante comunicação por escrito à outra parte e ao
SENAI-SP feita, no mínimo, com 05 (cinco) dias de antecedência.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente TERMO DE
COMPROMISSO, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.
_________(SP), ___ de ______ de 20___

__________________________
Razão Social da Concedente
Nome do Representante
Cargo

____________________________________
ESTAGIÁRIO
Nome

_______________________________________________________
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
Departamento Regional de São Paulo
GETULIO ROCHA JUNIOR
Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf

Testemunhas:
_________________________________
Nome:
RG n.º

_________________________________
Nome: Tania Regina Martinez Grassi
RG n.º 14.011.382-4
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ANEXO - PLANO DE ESTÁGIO
Nome do Estagiário: ____________________________________________________
Nome da Empresa: _____________________________________________________
Período do Estágio: ___/___/_____ à ___/___/_____
Fone:________________________________

ATIVIDADE

NOME DO
SUPERVISOR

Nº DE
HORAS

TOTAL
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE ESTÁGIO
Declaramos para os fins escolares, que o Sr.

__________________________,

portador do RG nº ______________ e Carteira de Trabalho e Previdência Social nº
_________________________ série ______________, é funcionário desta empresa,
com o cargo de _____________________________desde ______/_____/_______ e
que a partir de ______/_____/_____ até ____/____/____, serão validadas 30 horas
semanais,

de

segunda

à

sexta-feira,

________________(____________)

e

com
vale

remuneração
transporte

de

R$
R$

________________(____________), relativas ao desenvolvimento das competências
previstas no perfil profissional do Curso Superior de Tecnologia em Produção de
Vestuário no setor de ________________________ desta empresa realizando as
seguintes atividades:
NOME DO
SUPERVISOR

ATIVIDADE

Nº DE
HORAS

Ass. do supervisor:
Total de Horas

Coordenador/Supervisor da área na empresa
Nome:
Cargo:
E-mail:
Telefone:
Endereço:

Ramal:

........................................, ........... de ............... de 20.....

_________________________________
Nome e assinatura do responsável RH ou
do representante da empresa

Carimbo da empresa c/ CNPJ
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ANEXO III
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO, RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO
AO TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO
EDUCACIONAL
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, em que são
partes, de um lado, ____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
__________________ e inscrição estadual nº _________________, com sede na rua
____________________, nº _______, Bairro ______________, na cidade de
_______________, Estado de __________________, CEP: ____-__ neste ato
representado por ____________________________, denominado simplesmente,
CONCEDENTE; o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI,
Departamento Regional de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.774.819/000102, inscrição estadual Isento, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista, 1.313, 3º
andar, Bairro Cerqueira César, neste ato representado por GETULIO ROCHA
JUNIOR, Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf, localizada na Rua
Correia de Andrade nº 232 bairro: Brás, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, denominado simplesmente, SENAI-SP e, de outro lado, o aluno
________________, estudante do curso Superior em Tecnologia em Produção de
Vestuário, da Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf, portador da Cédula de
Identidade RG n° ___________/___, inscrito no CPF/MF sob o n° ___________________, residente e domiciliado na Rua ________________, nº ______, Bairro
____________, na cidade de _______________, Estado de ______, doravante
denominado ESTAGIÁRIO; resolvem formalizar o primeiro Termo Aditivo ao Termo
de Compromisso para Estágio de Complementação Educacional de Ensino, firmado
em ___ de ____________ de 200__, mediante as seguintes cláusulas e condições
que, mutuamente, aceitam e outorgam:
Cláusula Primeira – Do Objeto Contratual
Por meio de instrumento particular, datado de ___ de _____________de ______ (data
da assinatura do Termo de Compromisso), ajustaram as partes a realização de estágio
supervisionado ao estudante do curso Superior em Tecnologia em Produção de
Vestuário, por meio de aprendizagem em serviço, mediante experiência prática nas
atividades específicas de natureza de sua área de formação profissional, conforme
Plano de Estágio definido.
Cláusula Segunda – Da Prorrogação da Vigência
Acordam as partes em retificar a cláusula quarta do contrato original, fixando a data de
término do período de estágio em ___ de _________________ de 20____.
Cláusula Terceira – Da Ratificação
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original,
que não foram especificamente alteradas por este instrumento.
E por estarem, assim, ajustados e de inteiro e comum acordo, assinam este termo
aditivo em 03 (três) vias de igual teor e para um mesmo fim, na presença das
testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos legais.

_____________-SP, ___ de _____________ de 20___.
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__________________________
Razão Social da Concedente
Nome do Representante
Cargo

____________________________________
ESTAGIÁRIO
Nome

_______________________________________________________
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
Departamento Regional de São Paulo
GETULIO ROCHA JUNIOR
Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf
Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome: Tania Regina Martinez Grassi
RG: 14.011.382-4
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ANEXO IV

Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf
Atn.: Prof. Getulio Rocha Junior – Diretor
Profª Tania Regina Martinez Grassi – Coordenadora de Estágio

Declaração de Atividades

Declaro

que

o

____________________________________________,
_____________________,

desenvolve/desenvolveu

Sr(a)
RG
atividades

nº
como

funcionário (a) desta empresa, na área de ____________________________,
com o cargo de _______________________, desde ______/_____/_______,
até a presente data, com uma carga horária semanal de _____ horas,
realizando as seguintes atividades:
•
•
•
•

São Paulo, ____ de ___________________ de 20___

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

_____________________
Nome da Empresa
Responsável

Carimbo da empresa c/ CNPJ
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ANEXO V
Orientações de preenchimento:

Este documento deve ser entregue para garantir o encerramento do processo
de estágio, gerando uma nota de aproveitamento a partir das experiências adquiridas
pelo aluno no decorrer do processo.

Formatação:
Fonte: Arial
Tamanho: 12
Espaçamento entre linhas: 1,5
Margens:

Superior: 2,5
Inferior: 2,0
Esquerda: 3,0
Direita: 2,5

OBS.: Todos os campos em azul e sublinhados devem ser deletados, pois são
somente orientações de preenchimento.

Qualquer dúvida ou dificuldade em relação ao preenchimento deste Relatório
estamos à disposição por telefone ou via e-mail.

Atenciosamente,

Tania Grassi
Tel: 3312-3550 / 3563
E-mail: tania.grassi@sp.senai.br
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Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf

Curso: TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO DE VESTUÁRIO

Relatório Final de Dispensa

Avaliado por:_______________________
Nota:__________(_____________)

Nome:
Mês / Ano:
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Relatório Final de Dispensa

Nome:
Curso:
Semestral e ano de conclusão:

1. Histórico da Empresa:

Nome da Empresa: ____________, Nome Fantasia: ___________, fundada em
___________,atuando no segmento de____________________, atualmente com
(número) funcionários, a produção é desenvolvida (internamente ou terceirizada).

2. Fluxograma de Atividades

A empresa está organizada em (número) setores/departamentos que
desenvolvem as seguintes atividades:
(Neste campo, listar os departamentos por ordem de importância e as atividades que
os mesmos desempenham).
3. Atividades desempenhadas

As atividades foram desempenhadas no setor de _______ em que foram
desenvolvidas da seguinte forma:
•

Descrever e explicar todas as atividades desempenhadas.

4. Relação – Teoria X Prática

Neste campo relacionar a importância das matérias/ disciplinas vistas no curso,
com as atividades desenvolvidas na empresa.
5. Considerações Finais / Conclusão

Concluir o Relatório, descrevendo em que o curso contribuiu para seu
aperfeiçoamento profissional.
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6. Referências Bibliográficas

Neste campo, especificar Referências Bibliográficas / Livros que eventualmente
tenham sido utilizados. As obras devem ser referenciadas conforme as normas da
ABNT.
SOBRENOME, Nome. Nome do livro. Cidade: Editora, ano.

7. Anexos
Colocar fichas, imagens, gráficos ou outros elementos que possam enriquecer
o relatório.

____________________
Aluno: Nome e assinatura
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ANEXO VI

A
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CFFPP 110077

Nome da Empresa:
Endereço: ____________________________________________________________ _____
Bairro:

Cidade:

Contato:

Estado:
Telefone:

Responsável pela visita:
Estagiário(a):
Departamento /setor:
Período de estágio:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
GRAUS DE PONTUAÇÃO: atribuir nas questões abaixo notas de 0 a 10 conforme o
desempenho do aluno.
FATORES DE AVALIAÇÃO

NOTA

1. RENDIMENTO DAS ATIVIDADES
Considere a qualidade, a rapidez e a precisão com que o aluno(a) executa as
atividades integrantes da programação das atividades.
2. FACILIDADE DE COMPREENSÃO
Considere a rapidez e a facilidade do aluno(a) em interpretar, entender e por em
prática as informações recebidas.
3. NÍVEL DE CONHECIMENTO
Considere o nível de conhecimento do aluno(a) em relação as atividades
programadas, bem como a necessidade de orientação para realizá-las.
4. ORGANIZAÇÃO E METÓDO DE TRABALHO
Considere os meios utilizados pelo aluno(a) e sua capacidade de organização
nas atividades por ele desenvolvidas.
5. INICIATIVA
Considere o quanto o aluno(a) mostra iniciativa resolvendo suas atividades
independente de orientação prévia.
6. RELACIONAMENTO HUMANO
Considere o nível de relacionamento humano demonstrado pelo aluno(a) junto ao
orientador e demais funcionários da empresa. Avalie o comportamento
manifestado nas diversas situações vividas pelo estudante.
7. INTERESSE PELO APRIMORAMENTO
Considere o interesse do aluno(a)em conhecer novas experiências e assumir
novas responsabilidades.

26

8. CAPACIDADE DE TOMAR DECISÃO
Considere a autonomia, segurança, ponderação e adequação das decisões
tomadas em relação às atividades desenvolvidas pelo aluno(a).
9. PONTUALIDADE E ASSIDUIDADE
Considere as faltas e/ou atrasos ocorridos durante o período das atividades.
10. MANUSEIO DE EQUIPAMENTO
Considere a habilidade demonstrada na utilização de equipamentos constantes
da programação de estágio.
RESULTADO FINAL

- Comente em quais setores ou atividade o aluno(a) se destacou.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- Indique contribuições importantes que o aluno(a) apresentou no período das
atividades.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- Há pretensão da Empresa em efetivá-lo(a) no quadro funcional?
SIM

NÃO

Justifique:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- A formação que o curso ofereceu ao estagiário:
( ) Ultrapassou as exigências necessárias da empresa.
( ) Satisfez as exigências necessárias da empresa.
( ) Não satisfez as exigências necessárias da empresa. Justifique sua resposta: ____
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- O curso atende às necessidades atuais e futuras de sua empresa?
SIM

NÃO

Por quê?______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___/____/____

___________________________
Supervisor – Empresa
___________________________
Responsável pela visita – Escola
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ANEXO VII

Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf

Curso: Tecnologia em Produção de Vestuário

Relatório de Estágio
Critérios a serem avaliados:

Nota:

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

Avaliado por:_______________________

Nome: ____________________________________________
Semestral e ano de conclusão: _________________________
Período de estágio:___________________________________
28

1. Histórico da Empresa: falar suscintamente sobre a empresa em que está
estagiando

Nome da Empresa: ____________, Nome Fantasia: ___________, fundada em
___________, atuando no segmento de____________________, atualmente com
XXX funcionários.

A

empresa

desenvolvem

as

seguintes

atividades:

_____________________________________.

2. Atividades

do

Estágio:

descrever

e

explicar

todas

as

atividades

desempenhadas durante o estágio. Se desejar pode incluir fichas, imagens,
gráficos, ou outros elementos que ajudem o entendimento do que descreveu.

O estágio foi desenvolvido no setor de _______ em que foram realizadas as
seguintes atividades sob supervisão:

3. Relação – Teoria X Prática: citar as principais matérias / disciplinas vistas no
curso, com as atividades desenvolvidas no estágio.

4. Conclusão: concluir o relatório, descrevendo o que o estágio contribuiu para
seu aperfeiçoamento profissional.

____________________
Assinatura do aluno
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ANEXO VIII
QUESTIONÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO

CFP 1.07

O objetivo deste questionário é registrar as dificuldades encontradas pelos alunos no
processo de estágio. Essas informações serão muito úteis para a organização do setor
de Coordenação de Estágios.
Nome do Estagiário:

Turma:

Razão Social da Empresa:

Responsável pelo estagiário na empresa:

Telefone:

Setor onde estagia:

1. Quando você encerrou seu Curso, já havia conseguido sua vaga de
estágio?
( ) Sim
( ) Não. Quanto tempo depois? ______ ano (s) e ______ mês (es).

2. Como você avalia o seu Curso com relação à preparação para o mercado
de trabalho?
( ) Ótimo
( ) Bom
( ) Regular
( ) Ruim
Justifique sua resposta: ______________________________________
_________________________________________________________

3. O estágio está sendo satisfatório?
( ) Sim
( ) Não.
Justifique sua resposta: ______________________________________
_________________________________________________________
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4. Há dificuldades no desempenho das tarefas ou atividades a você
confiadas?
( ) Nenhuma
( ) Pouca
( ) Muita
Justifique sua resposta _______________________________________
_________________________________________________________

5. Com relação às atividades exercidas durante o estágio como você avalia
sua formação obtida durante o curso?
( ) Ultrapassa as exigências necessárias
( ) Satisfaz as exigências
( ) Não satisfaz as exigências
Justifique sua resposta _______________________________________
_________________________________________________________

6. O curso atende às suas expectativas atuais na empresa?
( ) Sim
( ) Não. Por quê? __________________________________________
_________________________________________________________

7. Como você avalia o seu desenvolvimento profissional, desde o início do
estágio até o presente momento?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Cite que tipo de conhecimento você acha que faltou durante o curso.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

___________________, ____ de ________________ de ______.

____________________________________
Assinatura do aluno
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE HORAS DE ESTÁGIO REALIZADAS E
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Declaro, para os devidos fins, que ____________________ portador do RG
nº ___________ / SP, estagiou nesta empresa no período de __/__/____ a __/__/____
totalizando ______ horas. Tendo desempenhado as seguintes atividades:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

NOME DO
SUPERVISOR

Nº DE
HORAS

CARGA HORÁRIA
TOTAL

_________________, ____ de _________________ de 20___.

_______________________________
Nome e assinatura do responsável

Carimbo da empresa c/ CNPJ
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