
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
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PORTARIA Nº. 201 DE 23 DE JULHO DE 2020

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GOIANO – CAMPUS MORRINHOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela

Portaria IF Goiano nº. 103, de 17 de janeiro de 2020, publicada no DOU de 20 de janeiro de

2020, RESOLVE:

Art. 1º - Instituir o fluxograma para formalização de estágios obrigatórios, no âmbito do IF

Goiano - Campus Morrinhos, conforme segue:

I - O Colegiado e/ou NDE do curso deverá elaborar um regulamento de estágio, contendo
normas e modelos de documentos específicos para formalização de estágio.

II - Cada Coordenação de Curso deverá indicar, por publicação de portaria, um servidor
efetivo ativo para atuar como responsável pelo estágio do curso.

III - A portaria de indicação, o regulamento de estágio (em formato .pdf) e os modelos de
documentos em formato editável (.doc) deverão ser encaminhados à Gerência de Extensão
para publicação no site institucional
(https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/estagio-emprego-morrinhos.html).

IV - O aluno interessado em executar as atividades de estágio obrigatório deve procurar o
responsável pelo estágio do curso para orientações.

V - O responsável pelo estágio do curso deverá informar ao aluno as diretrizes e normas
que regem o estágio.

VI - O aluno deverá verificar se a empresa onde pretende executar as atividades de estágio
obrigatório é conveniada, acessando o site institucional - na aba da extensão - no item
Estágio e emprego - Empresas conveniadas
(https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/estagio-emprego-morrinhos.html).

VII - Caso a empresa não esteja cadastrada, o aluno deverá procurar a Unidade de Estágios,
Empregos e Egressos (UEEE-MO) para a abertura de convênio.

VIII - O aluno deverá escolher um professor orientador de estágio. Em seguida, deverá
preencher, colher assinaturas e entregar os documentos para a UEEE - MO.

IX - O aluno deverá elaborar um relatório de estágio sob a orientação do professor
orientador.

X - Ao término do estágio, o aluno deverá entregar o relatório de estágio aprovado e os
demais documentos específicos devidamente preenchidos e assinados à UEEE-MO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.

LUCIANO CARLOS RIBEIRO DA SILVA

DIRETOR GERAL
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