
Checklist para Entrega de Plano de Estágio 

Curso de Sistemas de Informação 

 
Este checklist deve ser preenchido pelo aluno e entregue junto com a documentação na seção de 

estágio. O não preenchimento de uma das condições abaixo pode inviabilizar a aprovação do 

plano de Estágio. 

 

Conteúdo do Plano de Atividades (ver diretrizes em 

http://each.uspnet.usp.br/estagios/diretrizes_para_elaboracao_plano_de_atividades.pdf) 

□ Contextualização sobre a equipe de profissionais  

□ Treinamento do estagiário  

□ Atividades a serem realizadas  

 

Formulário do Plano de atividades (ver diretrizes em 

http://each.uspnet.usp.br/estagios/diretrizes_para_elaboracao_plano_de_atividades.pdf) 

□ 3 (três) vias 

□ Assinatura do aluno nas 3 (três) vias  

□ Assinatura do supervisor nas 3 (três) vias  

□ Carimbo institucional do supervisor nas 3 (três) vias 

□ Cargo do supervisor  

 

Anexos 

□ Histórico escolar  

□ Grade horária  

 

Preenchimento dos requisitos (ver portaria EACH 016/06 

http://each.uspnet.usp.br/estagios/portaria-estagio1606.pdf) 

 

(Caso 1) Estágio não obrigatório: 

□ O aluno possui aprovação em ao menos 16 créditos no último semestre 

□ O aluno possui aprovação em ao menos 80% dos créditos no curso 

□ O aluno está matriculado em ao menos 16 créditos no semestre atual  

□ Não há conflito entre o período de realização do estágio e a grade horária do aluno 

□ A data de entrega da documentação é maior que 30 dias antes do início do estágio  

 

(Caso 2) Estágio obrigatório:  

□ O aluno está matriculado na disciplina de Projeto Supervisionado I ou Projeto Supervisionado II  

□ Durante o curso o aluno possui aprovação em ao menos 92 créditos 

□ Não há conflito entre o período de realização do estágio e a grade horária do aluno 

□ A data de entrega da documentação é maior que 30 dias antes do início do estágio  

□ O estágio possui duração mínima de 180 h 

□ A data de término do estágio ocorre antes da data de encerramento de aulas 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do estagiário (a) 
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