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COMUNICADO PRX 01/2021

Às Coordenadorias de Extensão/Coordenadorias de Estágio
C/C Diretores Gerais

ASSUNTO: Documentos relacionados a estágio

1. Considerando que todos os modelos de documentos sicos relacionados ao estágio estão disponíveis no Sistema de Administração
Pública (SUAP) sob a forma de documentos eletrônicos;
2. Considerando que as pessoas externas ao IFSP (representantes da concedente e responsável legal pelo estudante menor de
idade) podem assinar os documentos eletrônicos acima mencionados;
3. Ressaltamos que aos câmpus não é permitida:
a) a criação de outros documentos eletrônicos no SUAP;
b) a criação de documentos físicos para serem incluídos nos Manuais de Estágio dos cursos de Licenciatura;
c) a criação de documentos em sistemas, plataformas ou programas que não sejam o SUAP;
d) a alteração ou a adaptação dos modelos físicos de documentos relacionados ao estágio.
4. Ressalta-se, ainda, que documentos sicos cujos modelos não sejam os do IFSP só poderão ser u lizados nos casos do Termo de
Compromisso de Estágio (TCE) e do Termo de Convênio de Concessão de Estágio, desde que os modelos da concedente ou do agente de
integração sigam todas as regulamentações de estágio e contenham as mesmas cláusulas con das nos modelos do IFSP. Quanto ao Plano
de a vidades, é obrigatória a u lização do modelo do IFSP, nos casos em que a concedente ou o agente de integração não o
disponibilizem.
5. Por ﬁm, ressalta-se que o TCE e o Termo de Convênio de Concessão de Estágio, sejam os modelos do IFSP ou os modelos
disponibilizados pelos agentes de integração, devem ser assinados pelos Diretores Gerais dos câmpus.
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