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ASSUNTO: FLUXO PARA ELABORAÇÃO DO TCE e DO TERMO DE ADESÃO – 1º SEM. 2019 
 
Segue abaixo descrição do fluxo para elaboração de TCE e do TERMO DE ADESÃO, discriminado por etapas 
e áreas de estágio: 
 

7ª ETAPA – O estagiário deve: 

1. PREENCHER o modelo de TCE do Mackenzie (documento do Word, disponível no MOODLE*), 
com os seus dados pessoais e as informações da instituição (que serão disponibilizadas pelo 
supervisor de estágio); 

2. IMPRIMIR três vias e assiná-las; 
3. ENTREGAR as três vias na Secretaria do Serviço-Escola (2º andar), que direcionará os 

documentos para assinatura do responsável pelos estágios no Mackenzie; 
4. RETIRAR na Secretaria as três vias assinadas e; 
5. LEVAR as três vias à instituição para assinatura do responsável legal; 
6. ENTREGAR uma das vias na Secretaria do Serviço-Escola, após a instituição ter assinado e 

retido sua cópia. 

 

8ª ETAPA e 9ª ETAPA (ESTÁGIOS CLÍNICOS - INTERNOS) – O estagiário deve: 

1. PREENCHER o modelo de TERMO DE ADESÃO AO TCE do Mackenzie (documento do Word, 
disponível no MOODLE*), específico de sua área de estágio, com o seu nome e TIA; 

2. IMPRIMIR uma via e assiná-la; 
3. ENTREGAR a via na Secretaria do Serviço-Escola (2º andar), para o devido arquivamento.  

 

9ª ETAPA (ESTÁGIOS INSTITUCIONAIS/ SAÚDE - EXTERNOS) – O estagiário deve: 

1. ACESSAR link do formulário online, específico para sua área de estágio, e PREENCHER com 
dados pessoais e informações da instituição (que serão disponibilizadas pelo supervisor de 
estágio)  [A SECRETARIA RECEBERÁ OS DADOS E FARÁ A IMPRESSÃO DO TCE]; 

2. RETIRAR NA SECRETARIA todas as vias assinadas pelo responsável pela área de estágios do 
Mackenzie; 

3. ASSINAR e LEVAR todas as vias à instituição para assinatura do responsável legal; 
4. ENTREGAR uma das vias na Secretaria do Serviço-Escola, após a instituição ter assinado e 

retido sua cópia. 

 
OBSERVAÇÕES: 1) Para toda e qualquer alteração no TCE (mudanças de horários, supervisores, etc.) deverá 
ser emitido o TERMO ADITIVO AO TCE. Nos casos em que de comum acordo com o supervisor e a instituição 
definiu-se pela interrupção do estágio, utiliza-se o TERMO DE RESCISÃO. Ambos os documentos devem ser 
solicitados via secretaria do Serviço-Escola, antes de fazer novo TCE. / 2) Para atividades dos laboratórios 
desenvolvidas em instituições externas, consultar a secretaria. 


