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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 

 

ESTÁGIO 

(Cumprir mínimo de 240hs) 

 

- Ficha de início de estágio (uma via) 

- Termo de Convênio entre Empresa e Fatec (2 vias)                                                   

.    (Verificar antes se já não existe o convênio firmado) 

- Termo de compromisso (Contrato) (3 vias) 

- Cópia da apólice do seguro obrigatório (uma via) 

- Plano de atividades do estágio (3 vias) 

- Relatório (uma via - final do semestre) 
 

CONVALIDAÇÃO  

(Empregado) 

 

- Ficha de início de equivalência (uma via) 

- Carteira de trabalho: cópia das folhas de identificação (foto e 

dados pessoais) e contrato de trabalho  

- Declaração da empresa com a relação das tarefas profissionais 

desempenhadas, assinada por seu supervisor ou representante 

legal da empresa e com carimbo do CNPJ (uma via) 

- Relatório (uma via - final do semestre) 
 

EMPRESÁRIO 

 

- Ficha de início de equivalência (uma via) 

- Cópia do contrato social e de todas as alterações (se houver) 

- Comprovante atualizado do endereço da empresa 

- Relatório (uma via - final do semestre) 
 

PROFISSIONAL LIBERAL 

 

- Ficha de início de equivalência (uma via) 

- Cópia da inscrição nos órgãos competentes (Prefeitura, INSS) 

- Comprovante atualizado do endereço da empresa 

- Relatório (uma via - final do semestre) 
 

VOLUNTARIADO 

(Cumprir mínimo de 240hs) 

 

- Ficha de início de estágio (uma via) 

- Termo de adesão do voluntariado (3 vias) 

- Cópia da apólice do seguro obrigatório (uma via) 

- Plano de atividades do estágio (3 vias) 

- Relatório (uma via - final do semestre) 
 

 

DÚVIDAS sobre estágios poderão ser sanadas pessoalmente com os coordenadores de estágio: 

 

 Alimentos:  Profa. Angela de Fátima Kanesaki Correia – E-mail: fatecestagioalimentos@gmail.com 

 Biocombustíveis: Prof. Paulo César Doimo Mendes (atividades internas) e Prof. Tadeu Alcides Marques 

(atividades externas) – E-mail: fatecestagiobio@gmail.com 

 Gestão Empresarial: Prof. Fábio Augusto Pacano (atividades externas), Profa. Nilcéia Cristina dos Santos 

e Profa. Valéria Cristina Scudeler (atividades internas) - E-mail: fatecestagiogestao@gmail.com.  
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