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PROCEDIMENTO PARA ORIENTAÇÃO DOS ALUNOS E DOCENTES QUANTO AO 

ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 

Este procedimento orienta o acompanhamento do estágio 

curricular não obrigatório do curso de graduação em Engenharia 

de Transportes do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais   

1. OBJETIVOS 

Os objetivos deste procedimento são: 

• Fornecer ao aluno estagiário as orientações pedagógicas sobre a atividade de estágio 

curricular não obrigatório que estão previstas no projeto pedagógico do Curso de 

Engenharia de Transportes. 

• Subsidiar o aluno – estagiário – na elaboração dos seus relatórios de atividades, semestral 

e anual, referentes ao estágio curricular não obrigatório. 

 

2. PROCEDIMENTOS 

Assim que formalizado o termo de compromisso entre o CEFET-MG e a empresa concedente, o aluno 

que estiver realizando estágio curricular não obrigatório deverá procurar o Coordenador de Estágios 

do Departamento de Engenharia de Transportes para realização de uma primeira reunião denominada 

Primeira Reunião de Acompanhamento de Estágio (1ª RAE). Esta reunião possui calendário fixo, 

previamente determinado pelo coordenador de estágios.  

Na 1ª RAE, o coordenador preencherá parcialmente o FORM_006, referente às informações 

necessárias para acompanhamento das atividades. Ele fará ainda a definição do professor orientador 

em função da área de conhecimento das atividades a serem desenvolvidas no estágio.  

Ao longo do período de estágio, o aluno e seu professor orientador devem se reunir para orientações 

e discussões acerca do cumprimento do plano de trabalho.  

Em dois momentos o aluno deverá apresentar um relatório de atividades, a saber: (i) parcial, após um 

semestre junto à empresa (FORM_007); e (ii) final, ao final do período do contrato (FORM_008).  

Os dois formulários deverão ser entregues ao coordenador de estágio conforme cronograma acordado 

entre este e o aluno (FORM_006).  
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