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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO SUPERVISIONADO 
CEFT 2023/1 

Orientações sobre a Inscrição para a Realização das Atividades Presenciais 
 
 

Caro aluno, 
Neste semestre (2023/1), retomaremos as atividades presenciais do Estágio 
Supervisionado Obrigatório. No que segue, iremos informá-los sobre os 
procedimentos necessários para a inscrição no estágio, desde que a matrícula neste 
componente curricular tenha sido realizada. Como será observado, todos os passos 
serão realizados por intermédio do Mackenzie Carreiras: 

 
1- Os documentos necessários para a inscrição no componente de estágio em que 
você está matriculado – Cadastro, Convênio da Escola e Termo de Compromisso de 
Estágio (TCE) – encontram disponíveis na página da Coordenação de Estágios e 
Carreiras (CDEC): 

 
https://www.mackenzie.br/aluno-e-antigo-aluno/universidade/area-administrativa-de-estagio 

 

 

2- Após acessar a página, clique na aba Documento de Estágio, localizada no lado 
esquerdo, conforme figura abaixo: 

 

 

https://www.mackenzie.br/aluno-e-antigo-aluno/universidade/area-administrativa-de-estagio
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3- Você será direcionado ao link: 
 

https://www.mackenzie.br/aluno-e-antigo-aluno/universidade/area-administrativa-de- 
estagio/documentos-de-estagio/licenciaturas 

 

Além dos documentos mencionados, nele você encontrará os passos resumidos 
para a solicitação do estágio: 

 

 
 

É importante ressaltar que: 
 

• O Cadastro da Escola deverá ser realizado caso ainda ela não o possua, o que 
poderá ser verificado por meio do próprio Mackenzie Carreiras, conforme 
indicações contidas no link; 

• A submissão do documento de Convênio de Concessão de Estágio, 
preenchido e assinado, será necessária caso se verifique que a escola ainda 
não tenha convênio, o que poderá ser verificado por meio do próprio 
Mackenzie Carreiras, conforme indicações contidas no link; 

• A submissão do Termo de Compromisso de Estágio (TCE), preenchido e 
assinado, é obrigatória independentemente da situação na qual se encontre 
a escola. 

https://www.mackenzie.br/aluno-e-antigo-aluno/universidade/area-administrativa-de-estagio/documentos-de-estagio/licenciaturas
https://www.mackenzie.br/aluno-e-antigo-aluno/universidade/area-administrativa-de-estagio/documentos-de-estagio/licenciaturas
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As atividades de estágio somente poderão ser realizadas após a submissão e 
aprovação dos documentos mencionados. Caso isto não ocorra, as horas de estágio 
cumpridas não serão validadas. 


