
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

PRÓ - REITORIA DE EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS

REQUERIMENTO PARA APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES
PROFISSIONAIS COMO ESTÁGIO

Eu,  ______________________________________________________________________________________,

_____________________________ portador(a) do RG:___________________ e CPF:____________________

regularmente  matriculado(a)  no  (ano  ou  semestre):_____________________________,  Matrícula  nº

____________________________ do curso ______________________________________________, Campus

Campo Novo do Parecis,  venho através deste requerer, junto a Coordenação do Curso o aproveitamento de

atividades  profissionais  como  estágio  curricular  supervisionado,  nos  termos  do  Regulamento  do  Estágio

Curricular Supervisionado dos Cursos Técnicos e Superiores de  julho de 2010 do IFMT –  Campus

Campo Novo do Parecis e da Organização Didática do IFMT.

Apresento a documentação discriminada abaixo para apreciação, análise e emissão de parecer. Pelos termos
acima, peço deferimento. 
Anexos apresentados:

(__) Se empregado(a) (1) ou servidor(a)(2) : 1) Cópia da carteira de trabalho (páginas de identificação do(a) estudante,
página onde configure o vínculo empregatício) e Relatório de Atividades (constando a descrição das funções que exerce e
assinado por superior imediato). 2) Cópia do Ato de Nomeação ou Portaria, declaração de vínculo funcional, cópia do RG e
Relatório de Atividades (constando a descrição das funções que exerce sendo o mesmo assinado pelo estudante e por uma
chefia).

(__) Se autônomo(a): Comprovante de seu registro na Prefeitura Municipal, comprovante de recolhimento de imposto sobre
serviços correspondente ao mês de entrada do requerimento e Relatório de atividades (constando a descrição das funções
que exerce sendo o mesmo assinado pelo estudante).

(__) Se empresário(a): Cópia do contrato social da empresa ,comprovante de inscrição do CNPJ e situação cadastral com
data atualizada no mês do requerimento e Relatório de atividades (constando a descrição das funções que exerce sendo o
mesmo assinado pelo estudante e por um representante da empresa ou testemunha).

(__) Documentos adicionais / outros: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

Data: ___________________________, _____ de_____________ de ______.

_______________________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO (A) ESTUDANTE REQUERENTE

DEFERIDO: 
                   
    (   ) SIM               (   ) NÃO

DATA:           /            /      ASSINATURA DO COORDENADOR DE CURSO
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