
APROVEITAMENTO DE HORAS DE ESTÁGIO NACIONAL 
EXTRACURRICULAR EM HORAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Documentos necessários para pedido de parecer ao Colegiado 
(Endereçado ao presidente da Comissão de estágios) 

- Certificado comprovando o reconhecimento do estágio, emitido pela PROEC 
e com horas de atividades computadas (certificado da PROEC); 

- Relatório de atividades desenvolvidas durante o estágio (devidamente 
assinado); 

- Avaliação do supervisor de estágio (devidamente assinado); 

- Histórico Escolar; e 

- Requerimento preenchido com justificativa. 

Informações importantes 

- A avaliação da Comissão de Estágio do CCGMV será com base nos 
documentos apresentados e mérito acadêmico do discente; 

- O aproveitamento das horas de estágio nacional extracurricular em horas de 
estágio supervisionado seguirá a redação do Artigo 9º da PORTARIA N° 420, 
DE 17 DE JULHO DE 2009; e 

- Será aproveitada somente a carga horaria prática do estagio nacional 
extracurricular para a Atividade PRG 107, o que implica em posterior redação e 
defesa do TCC quando regularmente matriculado na referida atividade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Aproveitamento de horas de Estágio Internacional extracurricular em 
horas de estágio supervisionado 

 

Documentos necessários para pedido de parecer ao Colegiado 
(Endereçado ao presidente da Comissão de estágios) 

- Documento comprobatório do reconhecimento do estágio pela DRI e com 
horas de atividades computadas; 

- Relatório de atividades desenvolvidas durante o estágio (devidamente 
assinado); 

- Avaliação do supervisor (devidamente assinado); e 

- Requerimento preenchido com justificativa. 

 
Informações importantes  

- A avaliação da Comissão de Estágio do CCGMV será com base nos 
documentos e mérito acadêmico do discente; 

- O aproveitamento das horas de estágio Internacional extracurricular em horas 
de estágio supervisionado seguirá a redação do Artigo 10º da RESOLUÇÃO 
CEPE Nº 080, DE 20 DE MAIO DE 2009; e 

- Será aproveitada somente carga horaria prática do estagio internacional para 
a Atividade PRG 107, o que implica na redação e defesa do TCC quando 
regularmente matriculado na referida atividade. 

 


