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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

O curso de Bacharelado em Nutrição tem a obrigatoriedade do estágio 

supervisionado, tendo a carga horária total de 900 (novecentas) horas. Deverá cumprir o 

estágio obrigatório, todo aluno regularmente matriculado. 

 

LOCAL DE ESTÁGIO 

Os Locais de estágio podem ser Pessoas Jurídicas de Direito Privado, ou 

Profissionais Liberais de Nível Superior (Registrados no respectivo Conselho de Fiscalização 

Profissional), ou Órgãos ou Entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional (de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios).  

O local concedente de estágio deverá ter convênio formalizado com a Instituição de 

Ensino através do “CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO”. 

 

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO  

O(A) aluno(a) estabelecendo o local de estágio, deverá formalizar nas seguintes 

possibilidades:  

 

 ESTÁGIO SEM REMUNERAÇÃO 

 

                         

 

1º - O(A) aluno(a) deverá entregar preenchido 

na Secretaria Geral o ANEXO I - 

“SOLICITAÇÃO DE TCE” (Termo de 

Compromisso de Estágio) com no mínimo 

3 dias úteis de antecedência da data de 

início do estágio 



 
 

 

 

 
 

Para os locais 

concedentes de estágio que não possuem convênios com a UNIFACCAMP, também 

será elaborado o “ACORDO DE COOPERAÇÃO” em 2 vias (1ª via para o local 

concedente de estágio e a 2ª via para UNIFACCAMP). 

 

Nos casos de contratação pelo Profissional Liberal, o contratante deverá ter cadastro 

ativo na Previdência Social, através do Cadastro específico do INSS – CEI. O estágio será 

aceito desde que as atividades sejam desenvolvidas de acordo com o curso correlacionado. 

 

O prazo de elaboração é de 5 dias úteis. Após este prazo, a retirada das vias 

deverá ser exclusivamente pelo aluno (a) na Secretaria Geral da UNIFACCAMP. 

 

2º - O (A) aluno (a) deverá retornar na Secretaria Geral com todas as vias assinadas 

e carimbadas nos locais indicados, e solicitar a assinatura da Reitora da UNIFACCAMP.  

O prazo de assinatura é de 3 dias úteis. Após este prazo, a retirada das vias deverá 

ser exclusivamente pelo aluno (a) na Secretaria Geral da UNIFACCAMP. 

 

3º - Após o cumprimento da carga horária, o (a) aluno (a) deverá entrar em contato 

com o professor responsável por e-mail, para obter as orientações da elaboração e a 

autorização da entrega. Após autorização concedida pelo professor responsável, o (a) aluno (a) 

deverá entregar o Relatório de Estágio através do e-mail: estagio@faccamp.br  

 

 ESTÁGIO REMUNERADO 

 

 

O Relatório de Estágio deverá ter anexo a cópia do Contrato de Estágio, ou a 

cópia do TCE (Termo de Compromisso de Estágio). Caso contrário o Relatório não 

será recebido no e-mail de estágios. 

 

O TCE (Termo de Compromisso de Estágio) será 

elaborado com base nas informações 

preenchidas, em 3 vias de igual teor: 

 1ª via para o local concedente de estágio 

 2ª via para o aluno(a), que deverá fazer 
uma cópia desse documento, a fim de 
anexá-lo no Relatório Final de Estágio. 
 

 3ª via para UNIFACCAMP 
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1º - O(A) aluno(a) estagiário(a) deverá entregar no mínimo 3 vias de igual teor (1ª via 

para o local concedente de estágio, 2ª via para o aluno(a) e a 3ª via para UNIFACCAMP) já 

carimbadas e assinadas, para a solicitação de assinatura da Diretora da UNIFACCAMP. 

 

Para os locais concedentes de estágio que não possuem convênios com a 

UNIFACCAMP, também será necessário a entrega do “ACORDO DE COOPERAÇÃO” em 2 

vias (1ª via para a o local concedente de estágio e a 2ª via para UNIFACCAMP). 

 

O prazo de assinatura é de 3 dias úteis. Após este prazo, a retirada das vias deverá 

ser exclusivamente pelo aluno (a) na Secretaria Geral da UNIFACCAMP. 

 

2º - Após o cumprimento da carga horária de 900 (novecentas) horas, o (a) aluno 

(a) deverá entregar o Relatório de Estágio através do e-mail: estagio@faccamp.br ,  que será 

avaliado pelo professor responsável. 

 

Caso o local de estágio não tenha um modelo de Contrato de Estágio, poderá 

acessar os links  Modelo de Termo de Compromisso de Estágio (baixar modelo)  e  Modelo de 

Acordo de Cooperação (baixar modelo) ou entrar em contato com a UNIFACCAMP através dos 

seguintes e-mails: secretaria@faccamp.br ou estagio@faccamp.br. 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

Após o cumprimento da carga horária de 900 (novecentas) horas, o (a) aluno (a) 

deverá entregar no e-mail dos estágios o Relatório de Estágio que será avaliado pelo professor 

responsável. O (a) aluno (a) deverá entrar em contato com o professor responsável por e-mail, 

para obter as orientações da elaboração e a autorização da entrega. Após autorização 

concedida pelo professor responsável, o(a) aluno(a) deverá entregar o Relatório de Estágio no 

e-mail dos estágios.  

 

O Modelo do Relatório esta disponível no site da UNIFACCAMP no ícone do Curso 

de Nutrição. Qualquer dúvida com relação a elaboração do relatório, o (a) aluno (a) poderá 

procurar o professor responsável para melhores esclarecimentos. 

 

 

 

O Relatório de Estágio deverá ter anexo a cópia do Contrato de Estágio, ou a 

cópia do TCE (Termo de Compromisso de Estágio). Caso contrário o Relatório não 

será recebido no e-mail de estágios. 
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http://www.faccamp.br/new/arq/pdf/graduacao/cursos/bacharelados/engenharia-geral/modelo_termo_compromisso.doc
http://www.faccamp.br/new/arq/pdf/graduacao/cursos/bacharelados/engenharia-geral/modelo_acordo_cooperacao.doc
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ALUNO COM DEPENDÊNCIA EM ESTÁGIO 

Caso o (a) aluno(a) entre em dependência por não ter concluído o estágio, deverá 

comparecer a Secretaria Geral para realizar a reabertura da matrícula e efetuar o pagamento da 

taxa de 20% do valor bruto do curso. A matrícula permanecerá ativa dentro do semestre letivo. 

 

 

 

O Relatório de Estágio deverá ter anexo a cópia do Contrato de Estágio, ou a cópia 

do TCE (Termo de Compromisso de Estágio). Caso contrário o Relatório não será 

recebido na Secretaria Geral. 

 

 

 


