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Direção

EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO
PASSO A PASSO
PASSO 1 – O discente deverá verificar se preenche os requisitos para requerer a equivalência de estágio, quais sejam:
 Estar matriculado no semestre a partir do qual se permite o início das atividades de estágio:
o Comércio Exterior: a partir do 4º semestre do curso.
o Design de Mídias Digitais: a partir do 4º semestre do curso.
o Eventos: a partir do 2º semestre do curso.
o Gestão da Tecnologia da Informação: a partir do 4º semestre do curso.
o Gestão de Recurso Humanos: a partir do 4º semestre do curso.
o Gestão Empresarial: a partir do 3º semestre do curso.
o Logística: a partir do 3º semestre do curso.
o Transporte Terrestre: a partir do 4º semestre do curso.
 Exercer atividade profissional compatível com os conhecimentos técnico-científicos inerentes à sua área de formação
acadêmica, nos termos do Projeto Pedagógico do Curso:
o Como empregado, mediante apresentação dos seguintes documentos:
 Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (qualificação civil, foto e registro do contrato de trabalho)
ou da(s) página(s) do Diário Oficial da convocação para o exercício da atividade, em caso de emprego público;
 Declaração das atividades profissionais realizadas, desde que compatíveis com os conhecimentos técnicocientíficos do curso, devidamente assinada pelo empregador, em papel timbrado.
o Como empresário, microempreendedor individual ou sócio de pessoa jurídica, mediante apresentação dos seguintes
documentos:
 Ficha de Inscrição de Empresário ou Contrato Social da pessoa jurídica;
 Declaração das atividades profissionais realizadas, desde que compatíveis com os conhecimentos técnicocientíficos do curso, devidamente assinada pelo responsável técnico da empresa, em papel timbrado.
o Como Prestador de Serviços, mediante apresentação dos seguintes documentos:
 Documento que comprove a efetiva prestação de serviços junto aos seus clientes com a indicação do período
em que os serviços foram prestados;
 Relatório descritivo das atividades exercidas; ou
 Realizar atividades de extensão, de monitorias, práticas profissionais, iniciação científica e/ou desenvolvimento tecnológico e
inovação na educação superior mediante apresentação dos seguintes documentos:
 Certificado ou Declaração da Instituição na qual a atividade foi realizada com a descrição da carga horária;
 Relatório com a descrição pormenorizada das atividades exercidas; ou
 Ser discente do Curso Superior de Tecnologia em Eventos e ter participado de eventos esportivos, corporativos, feiras
empresariais, dentre outros, ainda que na condição de voluntário mediante a apresentação dos seguintes documentos:
 Certificado com a descrição da carga horária;
 Relatório com a descrição pormenorizada das atividades exercidas.
PASSO 2 – O discente deve protocolar na SECRETARIA ACADÊMICA a documentação acima descrita acompanhada do respectivo
formulário devidamente preenchido e assinado, ANEXO 12.
PASSO 3 – Aguardar a análise da documentação e agendamento de entrevista pelo Orientador de Estágio.
PASSO 4 – Tomar ciência da decisão do Orientador de Estágio:
I – pela dispensa do cumprimento da carga horária total de estágio.
II – pela dispensa do cumprimento de parte da carga horária de estágio, no caso em que não haja comprovação das 240 horas de
atividades, recebendo orientação quanto ao desenvolvimento das atividades necessárias para complementação da sua experiência
profissional.
III – pela manutenção da necessidade de cumprimento da carga horária de estágio, indeferindo a dispensa requerida.
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