
 

 
 

INSTRUÇÕES SOBRE APROVEITAMENTO PARCIAL OU 
TOTAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS COMO 
ESTÁGIO 

 
 
 

A dispensa de Estágio Curricular Obrigatório trata da validação de maneira 

formal das atividades profissionais, correlatas à área de estudo, desenvolvidas 

por acadêmicos regularmente matriculados em cursos de Graduação das 

Faculdades Integradas dos Campos Gerais – CESCAGE, conforme especificado 

na Portaria 25/2021-DG, de 04 de março 2021. 
 

Os acadêmicos regularmente matriculados que exercerem atividades 

profissionais em áreas correlatas a seu curso na condição de empregados, 

devidamente registrados e empresários poderão requerer aproveitamento 

parcial ou total de tais atividades como estágio. 
 

O aproveitamento das atividades profissionais do acadêmico como estágio, 

somente poderá ser solicitado para os cursos onde o Projeto Pedagógico do 

Curso contemplar esta opção. 
 

A aceitação do exercício de atividades profissionais referidas, como estágio, 

dependerá de decisão do Coordenador de Estágio, consultado o Colegiado de 

Curso respectivo, que levará em consideração o tipo de atividade desenvolvida 

e o valor de sua contribuição para complementar a formação profissional. 
 

Ao requerer o aproveitamento como estágio de suas atividades profissionais, o 

acadêmico deverá preencher o formulário de aproveitamento (Anexo V à 

Portaria 25/2021-DG) e apresentar os seguintes documentos de cumprimento 

obrigatório: 
 

Na condição de empregado: uma cópia do correspondente registro na Carteira 

Profissional de Trabalho ou, em caso de regimes de trabalho não regidos pela 

CLT, documento que comprove o exercício profissional, como Termo de Posse 

ou Ato de Nomeação, declaração da organização onde atua, em papel timbrado 

e dirigida ao CESCAGE, devidamente assinada e carimbada pelo representante 

legal da organização, indicando o cargo ocupado na empresa e as atividades 

profissionais desempenhadas pelo estudante, durante o período de duração do 

estágio previsto no Projeto Pedagógico do Curso. 
 

Na condição de empresário: cópia do cartão do CNPJ, cópia do Contrato Social 

da empresa e descrição das atividades que executa comprovando que o 

estudante participa do quadro societário da organização durante o período de 

duração do estágio previsto no Projeto Pedagógico do Curso. 
 

A documentação exigida deverá  ser  protocolada  na  Secretaria  Acadêmica, 

direcionada à Coordenação de Estágio do Curso, até o limite dos primeiros 30 

dias corridos do semestre letivo, conforme calendário acadêmico, aos 

cuidados do Coordenador de Estágio do referido Curso. 
 

§ 1º - Para as cópias que exigirem comprovação de veracidade, estas 

deverão ser trazidas autenticadas ou então acompanhadas do original que será 

validado no momento de sua protocolização. 
 



§ 2º - No preenchimento do protocolo deve ser selecionada a opção 

“Outros” – descrevendo no espaço respectivo - “Solicitação de Validação de 

Estágio Obrigatório por desempenho de atividade profissional equivalente 

para o (N) º Período do (CURSO), comprovada pelos seguintes documentos 

anexos:”. 
 

§ 3º - Os documentos a serem anexados deverão ser descritos no corpo 

do protocolo. 
 

§ 4º - As cópias devem ser vistadas pelo acadêmico e numeradas, 

devendo ser listadas na sequência de páginas que as compõem. 
 

§ 5º - Deverá ser protocolizado junto às documentações o formulário 

constante do Anexo V da Portaria 25/2021-DG. 
 

Não serão aceitas complementações de documentações além do prazo 

estabelecido para solicitação. 
 

O Coordenador de Estágio, juntamente com o Colegiado do Curso (quando for 

o caso) farão a análise e manifestação sobre a validação do solicitado, em até 

15 dias úteis da data de entrega do referido protocolo. 
 

Durante o período de estágio o acadêmico deverá entregar regularmente, 

conforme programação do curso, os relatórios de suas atividades, bem como 

relatório final e apresentação sujeita a banca, quando for previsto pelo 

coordenador do estágio do referido curso. 
 

Em caso de aprovação, sua nota será lançada de acordo com os critérios 

previstos em cada curso, e a carga horária equivalente a mínima necessária 

estabelecida em Matriz Curricular. 
 

Uma vez indeferida a solicitação de aproveitamento, o estudante deverá cumprir 

todas as etapas do estágio. 


