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INFORMAÇÕES GERAIS PARA O ESTÁGIO
	Ao aluno cabe a procura de vagas para o estágio, levando em consideração a área de seu próprio interesse. Caso não consiga, procurar o coordenador do NPJ ou o coordenador do Núcleo de Estágios e Empregos – NESSE da Faculdade FINOM.
	O aluno deverá entregar preenchido o Termo de Convênio da FINOM – http://www.finom.edu.br – assinado pela empresa em 3 (três) vias originais, no Núcleo de Estágios e Empregos (NESE).

O aluno deverá entregar preenchido o Termo de Compromisso de Estágio, devidamente assinado pela empresa, no NESE. 
	Um Plano de Estágio deve ser elaborado pelo aluno, orientado por um profissional da empresa e pelo orientador pedagógico (professor da FINOM), conforme instruções e o modelo de plano de estágio. 
	O Plano de Estágio deve vir acompanhado com o parecer de ambos os orientadores, aceitando orientar o aluno e o referido plano. 
	Com o Plano de Estágio pronto, o aluno deve se encaminhar ao Coordenador do NPJ para que este aprove este plano, o qual deve então ser entregue ao Professor Supervisor. 
	O aluno deverá preencher uma folha de freqüência de estágio, mensal, que deverá ter o visto do orientador profissional.
	Ao final do segundo mês de estágio, conforme cronograma (item 16), o aluno deverá elaborar um relatório bimestral das atividades, conforme as instruções do modelo de relatório bimestral.
	As folhas de freqüência de estágio referentes aos meses em questão deverão ser anexadas ao relatório (estas freqüências correspondem à presença da disciplina, portanto, sem elas, o aluno terá falta). 
	Ao final da disciplina, o aluno deverá apresentar um relatório final (ver instruções do modelo de relatório final), juntamente com as seguintes fichas: ficha de avaliação de estágio (preenchida pelo orientador profissional – empresa – NSU: 0-10), ficha de avaliação do aluno (preenchida pelo orientador pedagógico – FINOM – NOP: 0-10) e ficha de avaliação da comissão de estágio (preenchida pelo aluno). As duas primeiras fichas estão anexadas ao modelo de relatório final e a última ficha está anexada a estas informações. 
	Em datas previamente marcadas, o aluno deverá apresentar em sala de aula ambos os relatórios (bimestral e final), sendo estas apresentações obrigatórias.
	A pontualidade na entrega de todas as etapas também vale nota (NPt: 0-10). 
	Avaliação: A média final (MF) será assim composta: 
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É condição básica para aprovação: média final igual ou superior a 7,0; e freqüência igual ou superior a 75%. 
	Os alunos que não obtiver média e/ou freqüência de aprovação deverão efetuar novo processo de matrícula, podendo continuar alocados na mesma Empresa, Instituição ou Entidade, caso haja aceitação pelas partes envolvidas. 
	Cronograma: 
CRONOGRAMA
DOCUMENTOS
DATAS
Termo de Convênio (quando necessário) 
Entregar no NPJ até dia 4/09
Termo de Compromisso e matrícula
4/09
Plano de Trabalho 
4/09
Relatório Final 
30/11
Apresentação do Relatório Final 
30/11 a 11/12


