
ESTÁGIOS - CRONOGRAMA



AGENTES ENVOLVIDOS
IFMS

AGENTES DE INTEGRAÇÃO:  IEL / CIEE / ABRE / SKILL:

•AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA – ABRE (CAMPO GRANDE – MS).
Rua Cândido Mariano, 2360 (esq. com a Rua José Antônio) – Campo Grande - MS
FONE: (067) 3029 1414.

•CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE.
Rua 15 de novembro, 310 – térreo - Edifício Mont Blanc – Campo Grande - MS.
FONE: (067) 3318 0400.FONE: (067) 3318 0400.

•INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/MS.
Av. Afonso Pena, 3.123 (Antigo SESI) – Campo Grande - MS.
FONES: (067) 3389 9155 e 3389 9154.

•SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA.
Rua Dom Aquino, 1.789 – 7.o andar – sala 74 – Edifício Cruz de Malta – Centro –
Campo Grande (MS). FONE: (067) 3383 8359.

CONCEDENTE:

PESSOA FÍSICA, JURÍDICA OU ÓRGÃO PÚBLICO



TIPOS DE ESTÁGIOS

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO



1º PASSO – O estudante procura a empresa/agente de integração para 
a possibilidade de estágio.

PASSOS PARA O PROCESSO INICIAL

2º PASSO – Quando o estágio for concedido a partir de um agente de
integração, não há necessidade de convênio. Somente é preciso que o
estudante apresente os seguintes documentos, confeccionados
pelo agente de integração: Termo de Compromisso de Estágio
(assinatura do DIRGE) e Plano de Atividades de Estágio(assinatura do DIRGE) e Plano de Atividades de Estágio
(assinatura do Supervisor, estudante e professor orientador).
Quando o estágio for em empresa privada, órgão público ou pessoa física,
sem o intermédio dos agentes de integração, primeiramente deve ser
elaborado um convênio. Para isso, deve-se colher informações da
concedente, por meio da Ficha de Dados da Empresa (documento
institucional) e encaminhá-lo à Pró-Reitoria de Extensão e Relações
Institucionais (PROEX).

O estágio deve ter no máximo 30 horas por semana.



3º PASSO – Após firmado o convênio, o estudante e o supervisor 
elaboram o Plano de Atividades de Estágio e a concedente elabora 
o Termo de Compromisso de Estágio, que deverão ser encaminhados 
ao campus para as devidas assinaturas.

4º  PASSO - Escolher o professor orientador e apresentar a ele o Plano
de Atividades de Estágio, antes do início da atividade, para aprovação 
e assinatura.

PASSOS  ANTES  DO INÍCIO DO ESTÁGIO

e assinatura.

5º PASSO - Aprovado o Plano de Atividades de Estágio, o Prof. 
Orientador irá ao local do estágio para verificar as condições do 
local e elaborará um relatório.

6º  PASSO -Com o Plano de Atividades, o termo de compromisso e o

relatório do orientador O ESTUDANTE INICIA O ESTÁGIO.



7º  PASSO - Tanto no estágio obrigatório quanto no não obrigatório, o 
estudante entregará dois relatórios: 1º relatório intermediário (no 
meio do estágio); 2º relatório final (no final do estágio), os relatórios 
devem ser entregues para o prof. orientador.

PASSOS PARA O DESENROLAR DO ESTÁGIO

8º PASSO - Após o tempo de vigência do Termo de Compromisso de 
Estágio, a concedente emite o termo de encerramento do estágio Estágio, a concedente emite o termo de encerramento do estágio 
assinado pelo supervisor.

9º PASSO - O discente passará por uma banca examinadora, no 
caso de estágio obrigatório.


