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COMUNICADO	DA	DIRETORIA	DE	EXTENSÃO	QUANTO	A	SITUAÇÃO	DOS	ESTÁGIOS

INSTITUTO	FEDERAL	GOIANO	–	CAMPUS	RIO	VERDE

O	 Instituto	 Federal	 Goiano	 –	 Campus	 Rio	 Verde,	 através	 da	 Diretoria	 de	 Extensão	 (DIREX),	 no	 uso	 de	 suas

atribuições	 legais,	 e	 considerando:	 as	 normas	 e	 legislações	 relativas	 a	 regulamentação	 de	 estágio;	 as

recomendações	das	autoridades	de	saúde	Municipais	e	Estaduais;	as	recomendações	da	Portaria	Nº	796	de	06

de	 maior	 de	 2020,	 do	 Reitor	 do	 Instituto	 Federal	 Goiano;	 e	 os	 regulamentos	 e	 procedimentos	 internos	 do

Campus	 Rio	 Verde;	 vem	 através	 deste,	 apresentar	 os	 seguintes	 esclarecimentos	 durante	 o	 período	 de

isolamento	social	e	de	suspensão	do	calendário	acadêmico	presencial	devido	a	Pandemia	da	COVID-19:

Informações	 quanto	 as	 possibilidades	 de	 realização	 de	 ESTÁGIO	 OBRIGATÓRIO	 e	 NÃO

OBRIGATÓRIO	pelos	estudantes	do	IF	Goiano;

Orientações	às	coordenações	de	cursos	técnicos	e	de	graduação	e	setores	responsáveis	pela

atividade	de	estágio;

Procedimentos	 para	 apresentação	 de	 relatórios	 de	 estágio,	 Trabalhos	 de	 Curso	 e

Comprovantes	 de	 Atividades	 Complementares	 durante	 o	 período	 de	 isolamento	 social	 e	 de

suspensão	do	calendário	acadêmico	presencial;

Informações	quanto	a	realização	de	defesas	de	Trabalhos	de	Curso	e	Relatórios	de	Estágio;

													

Na	sequência	são	apresentadas	as	 informações	relativas	a	cada	assunto	destacado,	bem	como	as	formas	de

operacionalização	e	acompanhamentos	a	serem	realizadas	por	esta	Diretoria	de	Extensão:

ESTÁGIOS	OBRIGATÓRIOS:

O	art.	1º	da	Portaria	Nº	796	do	Reitor	do	Instituto	Federal	Goiano,	traz	a	íntegra	das	condições	em	que	podem

ser	 realizados	 os	 ESTÁGIOS	 OBRIGATÓRIOS,	 durante	 o	 período	 de	 isolamento	 social,	 respeitadas	 todas	 as

legislações,	resoluções	e	normativas	anteriormente	mencionadas.	Neste	sentido,	cabe	destacar	que:

Poderão	 ocorrer	 ESTÁGIOS	 OBRIGATÓRIOS	 somente	 em	 empresas	 que

desempenham	 atividades	 essenciais,	 autorizadas	 a	 funcionar	 regularmente,

conforme	 decretos	 federais,	 estaduais	 e/ou	 municipais,	 APENAS	 na	 forma

PRESENCIAL	(NÃO	sendo	permitido	ESTÁGIO	OBRIGATÓRIO	na	forma	REMOTO	neste

caso);	devendo	ser	respeitadas	todas	as	recomendações	dos	órgãos	de	saúde	para

a	proteção	dos	estagiários	e	colaboradores;

Os	 ESTÁGIOS	 OBRIGATÓRIOS	 NÃO	 poderão	 ocorrer	 de	 forma	 PRESENCIAL	 ou

REMOTA,	em	Empresas	que	NÃO	desempenham	atividades	essenciais	e/ou	que	NÃO

estão	autorizadas	a	funcionar	regularmente,	conforme	decretos	federais,	estaduais

e/ou	municipais;

As	 atividades	 de	 ESTÁGIO	 OBRIGATÓRIO,	 realizadas	 durante	 a	 suspensão	 do

calendário	acadêmico	presencial,	são	de	caráter	facultativo	ao	estudante;

As	autorizações	dispostas	no	art.	1º	da	Portaria	Nº	796	da	Reitoria	aplicam-se	aos

estudantes	que	já	estejam	realizando	a	atividade	de	estágio	ou	àqueles	que	estão

aptos	a	realizar	e	pretendem	iniciar	neste	período	de	isolamento	social.



ESTÁGIOS	NÃO	OBRIGATÓRIOS:

O	art.	2º	da	Portaria	Nº	796	do	Reitor	do	Instituto	Federal	Goiano,	traz	a	íntegra	das	condições	em	que	podem

ser	realizados	os	ESTÁGIOS	NÃO	OBRIGATÓRIOS,	durante	o	período	de	isolamento	social,	respeitadas	todas	as

legislações,	resoluções	e	normativas	anteriormente	mencionadas.	Neste	sentido,	cabe	destacar	que:

Poderão	 ocorrer	 ESTÁGIOS	NÃO	OBRIGATÓRIOS	 em	empresas	 que	 desempenham

atividades	 essenciais,	 autorizadas	 a	 funcionar	 regularmente,	 conforme	 decretos

federais,	estaduais	e/ou	municipais,	na	forma	PRESENCIAL	ou	REMOTA;	devendo	ser

respeitadas	 todas	 as	 recomendações	 dos	 órgãos	 de	 saúde	 para	 a	 proteção	 dos

estagiários	e	colaboradores;

Poderão	 ocorrer	 ESTÁGIOS	 NÃO	 OBRIGATÓRIOS	 em	 empresas	 que	 NÃO

desempenham	atividades	essenciais,	ou	que	NÃO	estejam	autorizadas	a	funcionar

regularmente,	conforme	decretos	federais,	estaduais	e/ou	municipais,	SOMENTE	na

forma	REMOTA;	 devendo	 ser	 respeitadas	 todas	 as	 recomendações	 dos	 órgãos	 de

saúde	para	a	proteção	dos	estagiários	e	colaboradores;

NÃO	é	possível	a	realização	de	ESTÁGIOS	NÃO	OBRIGATÓRIOS,	de	forma	presencial

durante	esse	período,	em	empresas	que	NÃO	desempenham	atividades	essenciais,

NÃO	autorizadas	a	funcionar	regularmente,	conforme	decretos	federais,	estaduais	e

municipais.

Os	ESTÁGIOS	NÃO	OBRIGATÓRIOS	de	 forma	REMOTA,	 tanto	em	estabelecimentos

que	 desempenham	 atividades	 essenciais	 quanto	 os	 que	 não	 desempenham,

deverão	ser	desenvolvidos	de	acordo	com	a	área	do	curso	em	atividades	a	serem

executadas	durante	o	estágio,	conforme	orientações	do	concedente	e	observadas

as	disposições	dos	artigos	4º	e	5º	da	Medida	Provisória	nº	927,	de	22	de	março	de

2020.

As	autorizações	dispostas	no	art.	2º	da	Portaria	Nº	796	da	Reitoria	aplicam-se	aos

estudantes	que	já	estejam	realizando	a	atividade	de	estágio	ou	àqueles	que	estão

aptos	a	realizar	e	pretendem	iniciar	neste	período	de	isolamento	social.

ORIENTAÇÕES	 ÀS	 EMPRESA,	 AOS	 ESTAGIÁRIOS	 E	 AS	 COORDENAÇÕES	 E	 SETORES

RESPONSÁVEIS	PELO	ESTÁGIO:

Os	art.	4º	ao	7º	da	Portaria	do	Reitor	do	 Instituto	Federal	Goiano,	 traz	a	 íntegra	dessas	orientações,	sobre	a

operacionalização	e	acompanhamento	dos	ESTÁGIOS	EM	ANDAMENTO	e	NOVOS	ESTÁGIOS,	durante	o	período

de	 isolamento	social,	 respeitadas	 todas	as	 legislações,	 resoluções	e	normativas	anteriormente	mencionadas.

Neste	sentido,	cabe	destacar	que:

No	 caso	 de	 ESTÁGIOS	 que	 já	 estavam	 EM	 ANDAMENTO,	 durante	 o	 período	 de

isolamento	 social	 da	Pandemia	Covid-19,	em	 resposta	ao	Ofício	encaminhado	por

esta	 Diretoria	 de	 Extensão	 (DIREX),	 o	 ESTABELECIMENTO	 CONCEDENTE,	 deverá

enviar	 DECLARAÇÃO	 DE	 AUTORIZAÇÃO	 para	 funcionar	 regularmente,	 por

desenvolverem	 atividades	 essenciais,	 e	 de	 ATENDIMENTO	 ÀS	 RECOMENDAÇÕES

DOS	 ÓRGÃOS	 DE	 SAÚDE	 quanto	 à	 proteção	 dos	 estagiários.	 Estes	 documentos	

deverão	 ser	 encaminhados	 para	 o	 e-mail	 da	 DIREX	 (direx.rv@ifgoiano.edu.br),

devendo	 o	 assunto	 do	 e-mail	 conter	 (DECLARAÇÃO	 DE	 AUTORIZAÇÃO_NOME	 DA

EMPRESA);

O	 setor	 responsável	 pelo	 recebimento	 DECLARAÇÃO	 DE	 AUTORIZAÇÃO,	 deverá

confirmar	 o	 recebimento	 dos	 documentos	 e	 arquivar	 a	 referida	 documentação,

juntamente	 a	 pasta	 de	 todos	 os	 ESTUDANTES	 com	 ESTÁGIO	 EM	 ANDAMENTO

naquela	empresa;

O	 ESTABELECIMENTO	 CONCEDENTE	 deverá	 arquivar	 o	 e-mail	 de	 confirmação

emitido	pela	DIREX,	pois	tal	comprovante	poderá	ser	solicitado	posteriormente;

Ainda	na	 situação	de	ESTÁGIO	EM	ANDAMENTO,	o	ESTUDANTE	acima	de	18	anos

(os	 pais	 ou	 responsáveis	 no	 caso	 de	 menores	 de	 18	 anos)	 deverá	 preencher	 e

assinar	 o	 TERMO	 DE	 CONHECIMENTO	 E	 CONCORDÂNCIA	 (Modelo	 Anexo	 II	 da

Portaria	Nº	796	do	Reitor),	prevendo	as	orientações	dos	órgãos	de	saúde	quanto	à

proteção	dos	mesmos	para	o	desenvolvimento	do	estágio	neste	período.	O	referido



TERMO	DE	CONHECIMENTO	E	CONCORDÂNCIA	deverá	ser	encaminhados	para	o	e-

mail	 da	 DIREX	 (direx.rv@ifgoiano.edu.br),	 devendo	 o	 assunto	 do	 e-mail	 conter

(TERMO	DE	CONHECIMENTO_NOME	DO	ALUNO);

O	 setor	 responsável	 pelo	 recebimento	 do	 TERMO	 DE	 CONHECIMENTO	 E

CONCORDÂNCIA,	 deverá	 confirmar	 o	 recebimento	 dos	 documentos	 e	 arquivar	 a

referida	documentação	na	pasta	do	ESTUDANTE,	 já	existente	no	setor	de	estágio,

juntamente	ao	TERMO	DE	COMPROMISSO	REGULAR	de	estágio,	à	DECLARAÇÃO	DE

AUTORIZAÇÃO	e	juntamente	aos	demais	documentos	de	formalização	do	estágio;

O	 ESTUDANTE	 com	 ESTÁGIO	 EM	 ANDAMENTO	 deverá	 arquivar	 o	 e-mail	 de

confirmação	 emitido	 pela	 DIREX,	 pois	 tal	 comprovante	 poderá	 ser	 solicitado

posteriormente;

No	 caso	 de	 NOVOS	 ESTÁGIOS,	 o	 modelo	 de	 DECLARAÇÃO	 DE	 AUTORIZAÇÃO	 da

empresa,	 o	 TERMO	 DE	 CONHECIMENTO	 E	 CONCORDÂNCIA	 do	 ESTUDANTE,

juntamente	 com	o	 restante	 das	 documentações	 e	 formulários	 de	 formalização	do

estágio	(incluindo	TERMO	DE	COMPROMISSO	REGULAR),	deverá	ser	preenchido	pelo

estudante	 (pleiteante	 ao	 estágio)	 e	 pela	 empresa	 (concedente	 do	 estágio).	 Toda

documentação	deverá	 ser	 enviada,	 pelo	 ESTUDANTE,	 através	de	um	único	 e-mail

com	o	assunto	(NOVO	ESTÁGIO_NOME	DO	ALUNO),	endereçado	ao	e-mail	da	DIREX

(direx.rv@ifgoiano.edu.br);

O	 setor	 responsável	 pelo	 recebimento	 da	 documentação	 referente	 ao	 NOVO

ESTÁGIO,	 deverá	 confirmar	 o	 recebimento	 dos	 documentos	 e	 arquivar	 a	 referida

documentação	 em	 uma	 nova	 pasta	 criada	 para	 o	 aluno,	 contida	 em	 uma	 pasta

superior	 denominada	 (NOVOS	 ESTÁGIOS_COVID-19).	 Além	 disso,	 também	 deverá

ser	 mantida	 atualizada	 pelo	 setor,	 uma	 planilha	 de	 controle	 de	 ESTÁGIOS	 EM

ANDAMENTO,	com	o	devido	acompanhamento	da	situação	dos	estágios;

O	ESTUDANTE	deverá	arquivar	o	e-mail	de	confirmação	emitido	pela	DIREX,	pois	tal

comprovante	poderá	ser	solicitado	posteriormente;

O	ACOMPANHAMENTO	e	ORIENTAÇÃO	DO	ESTÁGIO,	deverá	ser	realizado	de	forma

REMOTA	pelo	 docente	 responsável,	 assim	 como	 a	 SUPERVISÃO	DO	ESTÁGIO	 pelo

profissional	da	área	correspondente	da	empresa,	desde	que	haja	registro	para	fins

de	comprovação.	Deverá	ser	utilizado	o	RELATÓRIO	PARCIAL	DE	ESTÁGIO	padrão	da

Direx,	o	qual	deverá	ser	assinado	pelo	docente	e	pelo	profissional.	Este	documento

deverá	 ser	 encaminhados	 para	 o	 e-mail	 da	 DIREX	 (direx.rv@ifgoiano.edu.br),

devendo	o	 assunto	do	e-mail	 conter	 (RELATÓRIO	PARCIAL	DE	ESTÁGIO_NOME	DO

ALUNO);

O	setor	responsável	pelo	recebimento	do	RELATÓRIO	PARCIAL	DE	ESTÁGIO,	deverá

confirmar	 o	 recebimento	 dos	 documentos	 e	 arquivar	 a	 referida	 documentação,

mantendo	atualizado	planilha	de	controle	dos	estágios;

O	 ESTUDANTE	 com	 ESTÁGIO	 EM	 ANDAMENTO	 ou	 que	 der	 entrada	 em	 NOVO

ESTÁGIO	 deverá	 arquivar,	 todo	 e	 qualquer	 e-mail	 de	 confirmação	 emitido	 pela

DIREX,	pois	tal	comprovante	poderá	ser	solicitado	posteriormente;

A	 APRESENTAÇÃO	 do	 RELATÓRIO	 DE	 ESTÁGIO	 e	 dos	 TRABALHOS	 DE	 CURSO,

quando	prevista	no	PPC,	deverá	ser	realizada	de	forma	REMOTA,	excepcionalmente

durante	 o	 período	 de	 isolamento	 social.	 Sugere-se	 a	 utilização	 da	 ferramenta

Google	 HANGOUT	 MEET,	 e	 a	 gravação	 da	 referida	 apresentação	 para	 fins	 de

arquivo;

O	 RELATÓRIO	 FINAL	 e	 os	 documentos	 de	 aprovação	 da	 atividade	 de	 estágio

deverão	 ser	 digitalizados	e	 encaminhados,	 em	e-mail	 único,	 ao	 setor	 responsável

pelo	 estágio	 no	 campus,	 	 através	 do	 e-mail	 da	 DIREX	 (direx.rv@ifgoiano.edu.br),

devendo	o	assunto	do	e-mail	conter	(RELATÓRIO	FINAL_NOME	DO	ALUNO);

O	 setor	 responsável	 pelo	 recebimento	 do	 RELATÓRIO	 FINAL,	 deverá	 confirmar	 o

recebimento	 dos	 documentos	 e	 arquivar	 a	 referida	 documentação,	 mantendo

atualizada	planilha	de	acompanhamento	de	estágio;

O	ESTUDANTE	deverá	arquivar	o	e-mail	de	confirmação	emitido	pela	DIREX,	pois	tal

comprovante	poderá	ser	solicitado	posteriormente;

A	 COMPROVAÇÃO	 do	 cumprimento	 das	 horas	 relativas	 às	 ATIVIDADES

COMPLEMENTARES	 deverá	 ser	 realizada,	 excepcionalmente,	 de	 forma	 REMOTA,

durante	o	período	de	isolamento	social.	A	comprovação	remota	deverá	ser	realizada

através	 do	 envio	 de	 e-mail	 à	 coordenação	 de	 curso.	 No	 e-mail,	 devem	 constar,



obrigatoriamente,	nome	completo	e	número	de	matrícula	do	aluno	e,	nos	anexos,

os	 formulários	pertinentes	devidamente	preenchidos	e	assinados	e	os	 respectivos

certificados,	 digitalizados	 de	 forma	 legível	 e	 em	 formato	 pdf.	 A	 conferência	 dos

documentos	deverá	ser	realizado	pelo	COORDENADOR	do	curso;

O	COORDENADOR	de	curso	após	a	avaliação	da	documentação	deverá	 responder

ao	 e-mail	 do	 ESTUDANTE	 chancelando	 a	 referida	 carga	 horária.	 Toda	 a

documentação	comprobatória	enviada	pelo	ESTUDANTE	deverá	ser	arquivada;

O	 ESTUDANTE	 deverá	 enviar	 a	 comprovação	 da	 chancela	 do	COORDENADOR	e	 a

documentação	de	comprovação	de	ATIVIDADES	COMPLEMENTARES,	ambas	para	os

seguintes	 e-mails	 	 Cursos	 Técnicos	 (core.tecnico.rv@ifgoiano.edu.br),	 Cursos	 de

Graduação	 (	 coregraduacao.rv@ifgoiano.edu.br)	 devendo	 o	 assunto	 do	 e-mail

conter	(ATIVIDADES	COMPLEMENTARES_NOME	DO	ALUNO);

O	 setor	 responsável	 pelo	 recebimento	 do	ATIVIDADES	COMPLEMENTARES,	 deverá

confirmar	 o	 recebimento	 dos	 documentos	 e	 arquivar	 a	 referida	 documentação,

mantendo	 atualizada	 a	 planilha	 de	 acompanhamento	 de	 atividades

complementares	dos	estudantes;

O	ESTUDANTE	deverá	arquivar	o	e-mail	de	confirmação	emitido	pela	DIREX,	pois	tal

comprovante	poderá	ser	solicitado	posteriormente;

No	 RETORNO	 ÀS	 ATIVIDADES	 PRESENCIAIS,	 o	 ESTUDANTE	 deverá	 encaminhar	 a

documentação	no	formato	físico,	de	acordo	com	as	normativas	previstas	nos	PPCs	e

demais	documentos	oficiais	correspondentes.

OBS.:

TODOS	 OS	 DOCUMENTOS	 E	 FORMULÁRIOS	 ENVIADOS	 PARA	 O	 E-MAIL	 DA	 DIREX,	 DURANTE	 O

PERÍODO	DE	ISOLAMENTO	SOCIAL	E	DE	SUSPENSÃO	DO	CALENDÁRIO	DE	ATIVIDADES	PRESENCIAIS

DO	 CAMPUS	 RIO	 VERDE,	 BEM	 COMO	RESPECTIVOS	 COMPROVANTES	DE	 RECEBIMENTO,	 DEVERÃO

SER	 DEVIDAMENTE	 ARQUIVADOS,	 PODENDO	 ESTES	 SEREM	 COBRADOS	 POR	 ESTA	 DIRETORIA,	 A

QUALQUER	MOMENTO	PARA	FINS	DE	COMPROVAÇÃO	E	VALIDAÇÃO	DO	ESTÁGIO.

DEFINIÇÃO	DE	ESTÁGIO	OBRIGATÓRIO:

O	estágio	obrigatório	faz	parte	da	carga	horária	do	curso	e	o	cumprimento	das	horas	estabelecidas

é	 um	 dos	 requisitos	 para	 o	 estudante	 obter	 o	 diploma.	Maiores	 informações	 na	 RESOLUÇÃO	Nº

038/2017	 DE	 29	 DE	 JUNHO	 DE	 2017,	 art.	 3º	 que	 dispõe	 sobre	 o	 REGULAMENTO	 DE	 ESTÁGIO

CURRICULAR	 SUPERVISIONADO	DOS	 CURSOS	 TÉCNICOS	 ESUPERIORES	DO	 INSTITUTO	 FEDERALDE

EDUCAÇÃO,	CIÊNCIA	E	TECNOLOGIA	GOIANO.

DEFINIÇÃO	DE	ESTÁGIO	NÃO	OBRIGATÓRIO:

O	estágio	não	obrigatório	pode	acontecer	livremente	e	não	faz	parte	da	carga	horária	padrão	do

curso.	 Maiores	 informações	 na	 RESOLUÇÃO	 Nº	 038/2017	 DE	 29	 DE	 JUNHO	 DE	 2017,	 art.	 4º	 que

dispõe	sobre	o	REGULAMENTO	DE	ESTÁGIO	CURRICULAR	SUPERVISIONADO	DOS	CURSOS	TÉCNICOS

ESUPERIORES	DO	INSTITUTO	FEDERALDE	EDUCAÇÃO,	CIÊNCIA	E	TECNOLOGIA	GOIANO.

(Assinado	Eletronicamente)

Haihani	Silva	Passos

Diretora	de	Extensão
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