
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO  (MODELO PUCPR)

O aluno deverá verificar com sua coordenação de curso ou 

professor orientador da disciplina sobre as orientações e 

particularidades de cada curso.

ORIENTAÇÃO PARA EMISSÃO DO TCEO

O documento deverá ser emitido em no mínimo 03 vias originais e deverão ser:

Preenchidos eletronicamente e impressos em 3 vias 

Assinados e carimbados pela empresa Concedente, pelo estagiário e pela 

coordenação do curso

Após coleta das assinaturas deverá deixar uma via na empresa e outra com o 

coordenador e/ou professor orientador.

O professor verificará se o documento está devidamente correto, e encaminhará 

ao PUC CARREIRAS – Estágios para arquivamento

O prazo para recebermos os documentos via coordenação e/ou professor 

orientador é até o dia 10 de cada mês para lançamentos de seguro;

OBS: Não aceitamos documento de estágio obrigatório de semestres 

passados.

A vigência do estágio obrigatório deverá ter início a partir do 1° dia de aula e não 

poderá ultrapassar o semestre vigente, ou seja, a data final sempre deverá ser até 

30/06 ou 31/12; 
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ALUNO QUE POSSUI 

MODELO DIFERENTE DO 

MODELO PUCPR, DEVERÁ 

COLETAR ASSINATURA DO 

NÚCLEO DE ESTÁGIO



ORIENTAÇÃO PARA EMISSÃO DO TCEO

O horário de seu estágio obrigatório não poderá conflitar com o horário de aula, 

nem com seu estágio não obrigatório, caso tenha;

Você poderá ter dois estágios simultâneos, desde que, a soma das horas dos dois, 

não ultrapasse 6 horas diárias e 30 semanais;

O horário do estágio Obrigatório deverá respeitar o intervalo de pelo menos 1/2 

hora entre a saída da aula e entrada no estágio e vice-versa.

Você deverá estar matriculado na disciplina de estágio obrigatório 
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PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE ESTÁGIO NÃO SERÃO 
ACEITOS:

Cópia destes documentos

Documentos rasurados

Documentos sem o carimbo e assinatura da empresa Concedente e da Coordenação 

do Curso Assinaturas digitalizadas da concedente ou agente de integração

Documentos sem preenchimento completo e correto das informações da empresa e 

dados pessoais do aluno

Documentos que tenham sido assinados em campos errado - CADA PARTE 

ENVOLVIDA POSSUI SEU CAMPO PARA ASSINATURA E CARIMBO, SENDO ESTE 

PREENCHIDO INCORRETAMENTE SERÁ INDEFERIDO, SENDO NECESSÁRIO A EMISSÃO 

DE NOVOS DOCUMENTOS.
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