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1. Verificar junto às regulamentações de estágio da EACH e do curso de Sistemas de 
Informação, quais são os requisitos que o aluno deve ter para estar apto a solicitar um estágio. 
 

a. Os requisitos para realização de estágio obrigatório são diferentes daqueles 
exigidos para a realização do estágio não-obrigatório. 
 

2. Verificar se a empresa em que pretende realizar o estágio possui convênio com a EACH e se 
este convênio está em vigor. 
 
3. Preparar a documentação de requisição de estágios, a qual deve ser protocolada na Seção 
de Estágios com no mínimo 30 dias de antecedência à data prevista para início das atividades 
de estágio. Esta documentação inclui: 
 

a. Termo de convênio da empresa com a EACH, quando for o caso; 
 

b. Termo de compromisso de estágio (leia antes de assinar); 
 

c. Plano de atividades (verifique as diretrizes para elaboração do plano de atividades) 
devidamente PREENCHIDO no formulário próprio da EACH (em 3 vias); 
 

d. Histórico escolar atualizado; 
 

e. e. Grade horária atualizada. 
 
4. Verificar se todos os campos do formulário de plano de atividades estão preenchidos 
corretamente: 
 

a. No campo referente ao horário, é necessário informar claramente quais DIAS da 
semana e HORÁRIOS constituirão a jornada de atividade do estágio. 
 

5. Verificar se a assinatura do supervisor de estágios está acompanhada de carimbo 
institucional. 
 
6. Verificar se VOCÊ assinou a documentação. 
 
7. Ter ciência de que é necessário apresentar um relatório ao final (veja diretrizes para 
elaboração do relatório) do estágio e que este deve ser acompanhado do plano de atividades 
aprovado para realização do estágio, e que é o ALUNO que deve providenciar essa 
documentação. 
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