
Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Câmpus Cubatão
COORDENADORIA DE EXTENSAO
OFÍCIO 57/2021 - CEX-CBT/DAPIE-CBT/DEN-CBT/DRG/CBT/IFSP

Cubatão, 22 de março de 2021

Aos discentes do câmpus Cubatão

Assunto: relatórios semestrais de estágio

Considerando
a
Instrução
Normativa
nº
2/2021
da
Pró-Reitoria
de
Extensão,
disponível
em
<https://www.ifsp.edu.br/images/prx/MundodoTrabalho/Estagio/IN_PRX_02_2021.pdf>, que trata da necessidade da entrega regular dos relatórios de estágio,
sob pena de cancelamento compulsório do estágio se não houver o envio por parte do estagiário;
Considerando que o setor de estágio está em processo de cadastramento de todos os estágios no SUAP,
informamos que a partir de abril de 2021 , os relatórios de estágio passam a ser semestrais e não mais mensais. Assim, passados seis meses ou menos de
realização do estágio - menos apenas para os casos de estágio com duração total menor do que seis meses - o estagiário terá até 15 dias para enviar ao email do professor orientador de seu curso o relatório semestral preenchido e já assinado pela supervisão do estágio na unidade concedente. Após
recebimento do relatório, o professor orientador responderá a mensagem solicitando ajustes ou deferindo o relatório. Após deferimento do orientador,
os alunos com estágio cuja duração for maior do que seis meses deverão fazer o carregamento (upload) do relatório semestral diretamente no SUAP;
os alunos com estágio cuja duração for menor do que seis meses deverão enviar o relatório semestral aprovado pelo orientador constando apenas os
meses de atividades realizadas para o e-mail do setor de estágio (estagio.cbt@ifsp.edu.br).
Atenção:
1. Se seu estágio ainda não estiver cadastrado no SUAP, envie o relatório semestral ao professor orientador por e-mail e após aprovado envie para
estagio.cbt@ifsp.edu.br; em breve seu estágio será incluído no SUAP.
2. Essa mudança não inclui os alunos estagiários dos cursos de licenciaturas .
Para ter acesso ao modelo do relatório semestral consulte <https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/estagios/72-alunos/estagio/281-informacoes>
Para encontrar o endereço de e-mail do professor orientador de seu curso acesse <https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/estagios/63-extensao/285-professororientador>
Para ter acesso ao roteiro de como realizar o carregamento (upload) do relatório semestral no SUAP veja <https://youtu.be/DaxUtVs6V14>
Ficamos à disposição para esclarecimento de dúvidas no e-mail estagio.cbt@ifsp.edu.br

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente,
Setor de Estágio
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