MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Ciências Naturais e Humanas
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960
secretariaccnh@ufabc.edu.br

Solicitação de Inscrição em Estágio Obrigatório - CCNH
Nome:
E-mail:

RA:
Tel.:
Instituição estágio: ☐ UFABC ☐ _____________________________ Setor/unidade: ____________________
Supervisor:
Início:

Orientador:
Término:

Horas semanais:

h Total de horas:

☐ Bacharelado em Química

☐ Bacharelado em Ciências Biológicas

Solicito inscrição nos estágios:

☐Estágio a ser realizado

☐ NHT4011-13-Estágio supervisionado I
(150 h)

Tipo de estágio: ☐ instrumentação

Documentos anexados: ☐ Plano de estágio
Assinatura Discente

☐ Estágio previamente realizado
☐ iniciação científica

Área do estágio: _______________________________________
Disciplinas relevantes para o estágio: _______________________
______________________________________________________
Disciplinas cursadas no atual quadrimestre: __________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

☐ NHT4012-13-Estágio supervisionado II
(150 h)

Data:

h

☐Termo de compromisso __vias

Assinatura Prof. Orientador

☐ ____________________

Assinatura Supervisor

Parecer do coordenador
Bacharelado em Química:

Bacharelado em Ciências Biológicas:

Cumpriu 75% créditos disciplinas obrigatórias: de
Cumpriu n° créditos de acordo com a Resolução Consepe
acordo com a resolução Consepe 84: ☐ sim ☐ não 86: ☐ sim ☐ não
Conforme Resolução Consepe n°84: ☐ autorizo
Conforme Resolução Consepe 86: ☐ autorizo
☐ não autorizo
☐ não autorizo
Obs.:_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Data: / /

Assinatura do Coordenador:

Protocolo Inscrição Estágio Obrigatório
Bacharelado ☐ Ciências Biológicas ☐ Química
Nome discente: _________________________________________________ RA: _______________________
Documentos anexados: ☐ Plano de estágio
Data: / /

☐Termo de compromisso __ vias ☐ _____________________

Assinatura e carimbo do servidor:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Ciências Naturais e Humanas
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960
secretariaccnh@ufabc.edu.br

Instruções
não é necessário imprimir


Este formulário se aplica aos estágios supervisionados obrigatórios do Bacharelado em Ciências Biológicas e
do Bacharelado em Química.



No campo “Supervisor” informar o nome do profissional da área que supervisionará as atividades de estágio
na empresa/instituição. Caso o estágio seja na própria UFABC este poderá ser o Professor Orientador.



No campo “Orientador” informar o nome do docente da UFABC que orientará o estagiário.



No campo “Horas Semanais” informar o número de horas de atividades de estágio que serão realizadas por
semana. Atenção: de acordo com a Res. Consepe 86, o número máximo de horas semanais de estágio do
Bac. Ciências Biológicas é de 20 horas. De acordo com a Res. Consepe 84, o número máximo de horas
semanais de estágio do Bac. Química é de 30 horas.



No campo “Total de horas” preencher o número de horas de estágio previstas para o período.
Atenção: o exigido para o Bac. Ciências Biológicas é de 200 h de estágio. Estas horas podem ser dividas em
estágios de no mínimo 100 h de atividades.
Atenção: o exigido para o Bac. Química é de 300 h de estágio. Estas horas podem ser dividas em estágios de
no mínimo 150 h de atividades.



Anexar o Plano de Estágio.



Se o estágio for desenvolvido fora da UFABC, anexar também o Termo de Compromisso de Estágio.



No caso de Estágio do Bacharelado em Ciências Biológicas em que o estágio já foi previamente realizado
poderá ser anexado o Relatório de Estágio e o Parecer do Orientador.



Entregar esse formulário na Central de Atendimento ao Estudante da PROGRAD.



Em caso de dúvidas, consultar http://ccnh.ufabc.edu.br/bachareladobiologia ou
http://ccnh.ufabc.edu.br/bachareladoquimica ou enviar e-mail para bacharelado.quimica@ufabc.edu.br ou
bacharelado.biologia@ufabc.edu.br

