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

FORMULÁRIO GERAL PARA ESTÁGIOS – CCNH
(Estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios)
(Frente)

Nome discente:

RA:

E-mail:

Tel.:

Nome do curso:
Instituição estágio: ☐UFABC ☐ _____________________________
Nome do orientador (UFABC):
Início:

Setor/unidade: ____________________

Nome do supervisor:

Término:

Quant. horas semanais:

h

Indique os documentos entregues de acordo como o procedimento a ser realizado
ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
1. Solicitação de autorização para início em estágio não obrigatório:
☐Termo de compromisso de estágio (___vias)
☐ Plano de estágio
2. Solicitação para renovação de estágio não obrigatório:
☐Termo aditivo (___vias)
☐Avaliação do relatório pelo orientador
☐ Relatório de estágio do período cumprido
3. Solicitação de alteração do contrato de estágio não obrigatório:
☐Termo aditivo (___vias)
4. Entrega de relatório semestral de estágio não obrigatório:
☐Relatório de estágio
☐Avaliação do relatório pelo orientador
5. Conclusão do estágio não obrigatório:
☐Relatório de estágio contendo parecer do orientador e supervisor
6. Outras demandas relacionadas a estágio não obrigatório:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
***Mais opções no verso***
PROTOCOLO – Estágios CCNH
Nome discente: _______________________________________________ RA: _____________________
Procedimento solicitado: ☐Autorização para início em estágio não obrigatório; ☐Solicitação para renovação
de estágio não obrigatório; ☐Solicitação de alteração do contrato de estágio não obrigatório; ☐Entrega de
relatório semestral de estágio não obrigatório; ☐Conclusão do estágio não obrigatório; ☐Solicitação de
autorização para início no estágio curricular obrigatório; ☐Solicitação de aproveitamento/equivalência de estágio
ou atividade previamente realizado; ☐Conclusão do estágio obrigatório; ☐Outras demandas relacionadas a
estágio não obrigatório; ☐Outras demandas relacionadas a estágio curricular obrigatório
Data:

/

/

Assinatura e carimbo do servidor:

(Verso)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Ciências Naturais e Humanas
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
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ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO
1. Solicitação de autorização para início no estágio curricular obrigatório:
A - Se for realizado internamente na UFABC: ☐ Plano de estágio
B - Se for realizado em outra instituição/empresa:
☐ Plano de estágio
☐Termo de compromisso (___vias) ou cópia da carteira de trabalho
2. Solicitação de aproveitamento/equivalência de estágio ou atividade previamente realizado:
☐ Plano de estágio
☐ Relatório de estágio com parecer do supervisor e
orientador
☐Atestado de CPK retroativo (fornecido pela
☐Ficha de avaliação (Bacharelado em Química)
PROGRAD/CAE)
3. Conclusão do estágio obrigatório:
☐ Relatório de estágio com parecer do supervisor e
orientador

☐Ficha de avaliação (Bacharelado em Química)

4. Outras demandas relacionadas a estágio curricular obrigatório:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Data:
/ /

Assinatura Discente

Assinatura Supervisor

Assinatura Orientador

PARECER DO COORDENADOR
☐ Autorizo o início do estágio ou renovação
☐ Aprovo o relatório de estágio
☐ Aprovo o estágio curricular obrigatório validando
_______ horas e obtendo conceito ___ (quando houver)

☐ NÃO autorizo o início do estágio ou
renovação
☐NÃO aprovo o relatório de estágio
☐NÃO aprovo o estágio curricular obrigatório

☐outros ___________________________________________________________________________________________
Obs.:_______________________________________________________________________________________
Data: / /

Assinatura do Coordenador:

