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IFSP-CBT , Cubatão, 05 de maio de 2021
De: Diretoria Adjunta de Extensão e Coordenação de Estágio
Para: Toda comunidade de Educação Básica
Assunto: Possibilidade de realização de estágio de alunos da Educação Básica do Campus durante a pandemia

Par ndo do OFÍCIO 1/2021 - DAPIE-CBT elaborado no ano de 2020 por conta da pandemia e devido a situação de
con nuidade dessa situação pandêmica no país e no mundo, informamos que no decorrer do ano le vo de 2021
daremos con nuidade as ações realizadas com a ﬁnalidade de auxiliar nossos alunos na aquisição e realização de
horas de estágio, componente obrigatório e indispensável para a conclusão do curso.

Amparados pela INSTRUÇÃO NORMATIVA PRE/PRX Nº 03, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020, informamos que os
projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Cubatão serão aceitos como ampliação da modalidade de
estágio para os cursos de nível médio conforme Art. 24 da IN, aos alunos da Educação Básica matriculados no
Campus. Devendo para isso, o aluno:
- Entregar toda documentação referente a adesão ao Projeto de Extensão à Diretoria Adjunta de Extensão (
DAEX), sendo ela: documentação inicial de bolsistas ou voluntários e relatórios conforme consta no Edital da
Extensão 13/2020;
- Entregar toda documentação necessária exigida pela CES (Coordenadoria de Estágio). Nesse caso: Termo de
compromisso Interno, relatórios semestrais e final.
Informamos ainda que o estágio é componente curricular obrigatório e em nenhuma outra hipótese é admi da a
sua dispensa, a não ser nos casos previstos onde a vidades proﬁssionais poderão ser aproveitadas parcial ou
totalmente como estágio nos casos em que o estudante for: autônomo ou prestador de serviços, empregado na
inicia va privada ou pública, proprietário de empresa ou servidor ou funcionário público. Essas a vidades
proﬁssionais somente poderão ser aproveitadas desde que tenham relação com a área do curso e sejam
avaliadas e aprovadas pelo Professor Orientador de Estágio.
Atenciosamente,

Gisela de Barros Alves Mendonca
Diretoria Adjunta de Extensão - DAEX
Documento assinado digitalmente.
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