
Orientação para alunos do 8º, 9º e 10º semestres para a comprovação 

das horas feitas de estágio obrigatório segundo o Projeto Pedagógico 

2014 do curso de arquitetura e urbanismo.  

 

 

 

Deverão ser disponibilizados os seguintes documentos referentes a todos os estágios 

realizados: 

- Termo de compromisso de Estágio TCE; 

- Plano de Atividades do Estagiário PAE; 

- Relatório das Atividades  ( 01 até 06 meses preencher o 1º período; 

01 a 12 meses preencher o 1º e o 2º períodos; 01 a 18 meses preencher o 1º, o 2º e o 

3º períodos e 01 a 24 meses preencher o 1º, o 2º, o 3º e o 4º períodos ). 

- Termo  aditivo ao TCE ( se houver alguma modificação ou prorrogação em seus 

termos); 

- Termo de Rescisão do TCE ( se o termo for encerrado antes da data prevista )  e 

- Termo de Realização do Estágio ( contendo o período em que o Estágio foi realizado 

e a avaliação do Supervisor do Estágio da Empresa ). 

Estes documentos serão  apresentados ao Coordenador de Estágios obrigatórios, e 

deverão permanecer com o Coordenador  cópias dos seguintes documentos: 

1. Relatório de Atividades; 

2. Termo de Rescisão  e /ou 

3. Termo de Realização do Estágio. 

Acompanhando as cópias dos documentos os alunos devem apresentar uma folha de 

rosto (A4) contendo: 

- nome do aluno; 

- nº de matrícula; 

- semestre cursando; 

- data ; 

- relação do total de horas dos estágios realizados e 

- relação dos documentos entregues ( cópias). 

Os documentos de Estágio serão recebidos na sala da APAP e de Estágios no 2º andar 

do Prédio 9, na seguinte escala: 



1. Alunos do 10º semestre nos dias 10 e 11/04, quinta-feira e sexta-feira, das 

9:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00.  

2. Alunos do 8º semestre nos dias 24 e 25/04, quinta-feira e sexta-feira, das 

9:00às 12:00 e 14:00 às 17:00. 

3. Alunos do 9º semestre deverão ser atendidos sempre às quintas-feiras após o 

mês de abril, das 10:30 às12:30 e das 14:30 às 16:30 até o encerramento do 

semestre. 

Colocando-me à disposição para qualquer esclarecimento, 

Atenciosamente, 

 

Prof. Flavio Marcondes 

Coordenador de Estágio obrigatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


