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CHAMADA PARA ENTREGA DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
E DE APROVEITAMENTO PROFISSIONAL REFERENTE AO PERÍODO 2017.2

 

A Coordenação de Extensão, Estágio, Egressos, Projetos e Relações Comunitárias (COEX) do Campus 

Tefé comunica a todos os estagiários do ano letivo de 2017.2 que os Relatórios Finais deverão ser 

entregues apenas no dia 02 de março de 2018, no horário de 08h às 12h e 14h às 17h. Esta data é o 

prazo final para que as atividades sejam computadas na integralização de curso, sob pena de 

cancelamento do Estágio Profissional Supervisionado.  

 

O estagiário deverá entregar 03 (três) cópias impressas do Relatório Final, na referida Coordenação, 

para que os professores do eixo tecnológico de cada curso façam a avaliação do trabalho final que é 

requisito parcial para a obtenção do certificado de Curso Técnico pelo aluno. 

 

Para aqueles alunos que farão aproveitamento profissional, será necessário protocolar os seguintes 

documentos (conforme a Resolução nº. 96 - CONSUP/IFAM, de 30/12/2015): 

 

I - Requerimento solicitando o aproveitamento profissional; 

II – Documento comprobatório da experiência profissional;  

Este documento pode ser:  

 

a) Carteira de Trabalho (CTPS) – cópia da página que contenha a foto, cópia da página que contenha os 

dados pessoais e cópia da página do contrato de trabalho; 

 

b) Declaração emitida em papel timbrado, assinada por representante legal da empresa e com firma 

reconhecida em cartório, constando, de forma sucinta, a situação do funcionário (discente/estagiário), 

tempo de trabalho na empresa, função/cargo, e avaliação livre e direta a cerca do desempenho do 

funcionário;  

 

c) Outro documento oficial que comprove o vínculo (Portarias, etc.).  

 

III – Declaração assinada pelo chefe imediato ou setor responsável da empresa, no caso de 

empregado ou pelo próprio educando, no caso de proprietário de empresa, autônomo ou prestador de 

serviço contendo avaliação livre e direta acerca de desempenho, considerando as habilidades 

desenvolvidas; 

 

IV – Relatório de Atividades Profissionais (conforme modelo disponibilizado no site do IFAM- 

Campus Tefé). 

 

As apresentações dos Relatórios de Atividades Profissionais acontecerão no dia 23 de março de 2018, nos 

turnos vespertino e noturno, pela ordem alfabética dos candidatos inscritos. 
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Para maiores informações, os alunos poderão procurar a COEX que estará disponível para tratar destas 

questões pontuais nas quintas-feiras, no turno vespertino.  

 

Professor Martinho Correia Barros 

Coordenação de Extensão 

coex.tefe@ifam.edu.br 

 (97) 9 8408-2114 


