
 
 

NORMAS E PROCEDIMENTOS DE ESTÁGIO DE PRÁTICA DE ENSINO NO CEFET/RJ 
(CAMPUS MARACANÃ) PARA ALUNOS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS 
 

SEMESTRE: 2022/2 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 14/09/2022 A 07/10/2022 
SOMENTE SERÃO ACEITOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS ATÉ AS 23:59 DO DIA 

07/10/2022 
 
O que é necessário para participar? 
 

1. Verificar se a universidade tem convênio vigente com o CEFET/RJ para concessão de 
estágio. 

2. Procurar a coordenação de ensino médio no CEFET/RJ correspondente ao seu curso de 
graduação, antes da assinatura do termo de compromisso, e verificar a disponibilidadede 
de vagas e horários para a realização do seu estágio. 

3. Enviar todos os documentos juntos em um único e-mail para o endereço: 
praticadeensino@cefet-rj.br 
Obs: não serão aceitas inscrições com documentação incompleta e todos os documentos 
deverão vir em formato PDF. 

 
Quais são os documentos necessários? 
 

1. Declaração expedida pela universidade de origem contendo nome, curso, período, dados do 
seguro (número da apólice e nome da seguradora) e carga horária necessária para o 
cumprimento do estágio. 
 

2. Termo de compromisso de estágio encaminhado pela universidade de origem devidamente 
preenchido e assinado (não serão aceitos termos preenchidos à caneta). 
Obs: De acordo com a Lei 11.788/08, a carga máxima de estágio é de 6 (seis) horas/dia. 
Portanto não serão aceitos termos que ultrapassem esse limite. 
 

3. Termo com o aceite da coordenação da disciplina (“de acordo”) devidamente assinado pelo 
professor que será o supervisor/orientador no CEFET/RJ (ou pelo coordenador da disciplina). 
 
Após o término do estágio, o aluno deverá enviar para a DIEMP, através do e-mail 
praticadeensino@cefet-rj.br, as planilhas (em formato PDF) de horas de estágio devidamente 
preenchidas e assinadas pelos professores orientadores para emissão de declaração de 
conclusão do estágio. Lembrando que não serão aceitas planilhas com carga horária superior a 
6 (seis) horas/dia (já incluídas as horas de planejamento). 
 
Todos os modelos de documentos estão disponíveis na página http://www.cefet-rj.br/index.php/estagio-

emprego-aluno/pratica-de-ensino 


