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São João Evangelista, 28 de setembro de 2020.

 

Assunto: Estágio Curricular - Licenciatura em Matemática - LM 181

Prezado(a) Estudante,

Considerando a publicação da IN nº 05 do IFMG que trata do ensino remoto e a
decisão do Colegiado do Curso,  comunicamos que o estágio curricular obrigatório
supervisionado, poderá ser realizado de forma remota, nas Escolas concedentes de
estágio.

Para iniciar o processo de estágio,  é necessário o estudante:

1. Solicitar o estágio na Escola de seu interesse, via e-mail, tendo em vista
que servidores das escolas encontram-se em trabalho remoto(em anexo
cadastro de escolas vinculadas a cada SRE, disponível no site da SEE,  com o
email de contato). Deverá ser enviado junto ao email de solicitação do estágio a
Carta de Apresentação emitida pelo Professor
Orientador (formulário disponível na página do campus
link (https://www.sje.ifmg.edu.br/portal/index.php/estagio-e-relacoes-
empresariais/estagio) em documentos de estágio remoto licenciatura em
matemática;

2. Solicitar dados da Escola que concederá o estágio, preencher e enviar
digitalizado,  o formulário Cadastro de Estágio, RG e CPF, com no
mínimo 7 dias da data prevista para o início do estágio, para o setor de estágio
cere.sje@ifmg.edu.br  (formulário disponível na página do campus
link (https://www.sje.ifmg.edu.br/portal/index.php/estagio-e-relacoes-
empresariais/estagio) em documentos de estágio remoto licenciatura em
matemática;

 O Coordenador do Curso indicará o Professor Orientador do Estágio;
Poderão ser realizadas até 30 horas de estágio semanais,  devendo o período
do estágio e a carga horária semanal serem acordados com o Supervisor do
Estágio na Escola e com Professor Orientador do Estágio, conforme Plano de
Atividades a ser elaborado;
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Havendo necessidade de alteração do período do estágio, comunicar o setor de
estágio para emissão de aditivos ao termo de compromisso;
O setor de estágio providenciará o termo de compromisso de estágio,
com assinatura digital das partes, que deverá ser impresso pelas partes para
devido arquivo;
O setor de estágio providenciará também a inclusão no seguro estudantil do
mês de outubro de 2020.

3. Elaborar com o Professor Orientador do Estágio, o plano de atividades
para a realização das etapas de estágio II - 100 horas, III - 120 horas e IV - 100
horas. Já a solicitação para realização do estágio I - 60 horas, cujas atividades
são presenciais no campo de Estágio, deverão ser realizadas
posteriormente. O plano de atividades deve ser elaborado antes do início do
estágio e deverá seguir as diretrizes do Projeto Pedagógico do Curso e constar
informação do estágio remoto em decorrência da pandemia.
(formulário disponível no site do campus link
https://www.sje.ifmg.edu.br/portal/index.php/estagio-e-relacoes-
empresariais/estagio) em documentos de estágio remoto licenciatura em
matemática;

4. Preencher o diário durante a realização do estágio (formulário disponível
na página do campus link (https://www.sje.ifmg.edu.br/portal/index.php/estagio-
e-relacoes-empresariais/estagio) em documentos de estágio remoto
licenciatura em matemática;

5. Elaborar relatório final do estágio e enviar para análise e parecer do
Professor Orientador, que deverá digitalizar a assinatura no documento.
Considerando que as atividades de estágio e supervisão dar-se-ão de forma
remota ressaltamos a importância para os devidos registros no relatório final,
como por exemplo: print do whatsapp, registros de trocas de emails com
supervisor e orientador, reuniões e aulas virtuais, etc;

6. Protocolar até 30 dias após o encerramento do estágio, os documentos
no setor de estágio. Digitalizados conforme previsto abaixo. Documentos de
estágio originais (termo de compromisso, plano de atividades, planos
de aula, diário de estágio e relatório final) deverão ser entregues ao
setor, pelo estudante, no retorno das atividades presenciais;

Lembramos que o PPC prevê diversas possibilidades para dispensa ou
equiparação do estágio, que podem ser requeridas junto à Coordenação do
Curso, devendo o estudante, fazer a leitura atenta do documento, e dar as devidas
providências, caso preencha os requisitos exigidos. (PPC 2019, disponível na página
do campus link graduação
https://www.sje.ifmg.edu.br/portal/index.php/graduacao/matematica-licenciatura ).

Comunicamos ainda que o protocolo de entrega dos documentos de estágios
realizados deverão ser feitos  conforme segue: 

1. Conferir os documentos de estágio  (relatório final de estágio, diário de
estágio, planos de aula, plano de estágio e termo de compromisso de
estágio se estão assinados, datados, preenchidos, com períodos corretos, sem
divergência de informações e se o total de carga horária está correta,
corrigindo-os se necessário; 

2. Escanear em único arquivo os documentos de estágio, na seguinte
ordem: (relatório final de estágio, diário de estágio, planos de aula, plano de
estágio e termo de compromisso de estágio.  Para escanear os documentos
você poderá utilizar um aplicativo de scanner gratuito de sua preferência, o
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Google Drive ou impressora com função de scanner;
3. Conferir documentos após escanear,  se legíveis, sem cortes nas margens

das páginas e se escaneadas todas as páginas, conferindo o nº total de páginas;
4. Salvar arquivo no formato PDF com seu nome, local do estágio, curso e ano

abreviados. Ex.: Elaine F. de Oliveira - EE Monsenhor Pinheiro - LM 181 2020;
5. Enviar o arquivo salvo para o email do setor de estágios

cere.sje@ifmg.edu.br . Documentos de estágio originais deverão ser
entregues ao setor, pelo estudante, no retorno das atividades presenciais;

6. Caso o retorno das atividades presenciais não ocorra antes da
conclusão do curso, os arquivos digitalizados, enviados ao setor de estágio
serão impressos e aposto confere com original, em atendimento à
temporalidade de arquivos de estágio.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais, através do email cere.sje@ifmg.edu.br.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Sarah Salvador Pereira
Bicalho, Assistente em Administração, em 28/09/2020, às 16:44,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Oliveiros Miranda dos Santos,
Técnico em Agropecuária, em 29/09/2020, às 09:42, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Alisson Jose Eufrasio de
Carvalho, Coordenador(a) Geral de Graduação, Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão do IFMG, em 29/09/2020, às 10:49, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
0648535 e o código CRC CECB8A1B.
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