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RESOLUÇÃO N° 03 / 2013 DA DIRETORIA GERAL DA FACULDADE BATISTA DE MINAS GERAIS  
  

Estabelece as regras para a formalização dos 
requerimentos de estágio acadêmico, de 
renovação de estágio e de encerramento de 
estágio de alunos da FBMG.  

  

 

Á vista das competências da Diretora Geral e do Coordenador do Centro de Estágio e Aperfeiçoamento 

Profissional da Faculdade Batista de Minas Gerais;  

Em observância às regras do Regulamento Geral de Estágios da Faculdade Batista de Minas Gerais;  

 E em consideração à necessidade de formalização do procedimento administrativo a ser adotado nas 

hipóteses de desenvolvimento de estágio acadêmico, de renovação de estágio acadêmico e de 

encerramento de estágio acadêmico;  

 Resolve-se estabelecer a presente Portaria Conjunta nos termos seguintes  

  

Diretrizes para a Portaria de Estágios da FBMG:  

  

Art. 1°. Definição do estágio acadêmico segundo a Lei Federal 11.788/2008: Considera-se estágio 

acadêmico, para os efeitos da presente portaria, todo ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 

no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior.  

 Art. 2°. Todas as propostas de estágio para alunos regularmente matriculados na FBMG deverão ser 

elaboradas de acordo com as normas da Lei Federal 11.788/2008 e as normas desta Portaria.  

  

Art. 3°. Para a oferta de estágio acadêmico, a instituição ou o profissional liberal concedente deverá 

celebrar com a FBMG um convênio.  

  

Parágrafo único: A instituição ou o profissional liberal poderão ser dispensados da celebração de convênio 

da FBMG se e somente se houver a intermediação de agente de integração. Neste caso, o convênio deve 

ser estipulado entre a FBMG e o agente de integração.  

 Art. 4°. Para o regular desempenho de estágio acadêmico, o aluno interessado deverá firmar com a 

instituição ou com o profissional liberal concedente um termo de compromisso de estágio, sendo 

necessária a intervenção e anuência da FBMG.  

  

Parágrafo único: O termo de compromisso de estágio deverá ser elaborado de acordo com as exigências 

previstas pela regra do art. 7º, I, da Lei Federal 11.788/2008.  
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Art. 5°. Para o regular desempenho de estágio acadêmico, o aluno interessado deverá firmar com a 

instituição ou com o profissional liberal concedente um plano de atividades a serem desenvolvidas.   

 Parágrafo único: O plano de atividades deverá descrever quais serão as tarefas a serem cumpridas, quais 

serão as habilidades requeridas e quais serão os objetivos pretendidos. O plano de atividades deverá ser 

assinado pelo supervisor do estagiário.  

  

Art. 6°. Para a formalização do estágio acadêmico deverão ser adotados os modelos de documentos 

elaborados pela FBMG – Anexo desta Portaria.  

  

Parágrafo único: A FBMG aceitará outros modelos desde que os mesmos contenham as cláusulas e as 

informações básicas a cada um dos documentos (termo de convênio, termo de compromisso de estágio 

e plano de atividades).  

  

Art. 7°. Para a formalização do estágio acadêmico o aluno interessado deverá protocolizar na Secretaria 

da FBMG um requerimento (em formulário padrão de requerimentos da FBMG) acompanhado com 03 

(três) vias de termo de convênio, 03 (três) vias do termo de compromisso de estágio e 03 (três vias) do 

plano de atividades.  

 Parágrafo Primeiro: A FBMG terá 05 (cinco) dias úteis para analisar e, sendo o caso, aprovar os 

documentos para a formalização do estágio acadêmico.  

  

Parágrafo segundo: Caso a FBMG entenda ser necessário, o aluno deverá tomar as providências indicadas 

pela FBMG dentro do prazo estipulado pela mesma, sob pena de necessária elaboração de novos 

documentos e de novo protocolo.  

Parágrafo Terceiro: Ao fazer o protocolo, os documentos deverão ter sido previamente assinados pelo 

aluno e pela instituição ou profissional liberal concedente.  

  

Parágrafo Quarto: Os documentos deverão ser protocolizados junto à Secretaria da FBMG com pelo 

menos 05 (cinco) dias úteis de antecedência da data proposta para o início do estágio.  

  

Art. 8°. Uma vez protocolizados na Secretaria da FBMG, os documentos serão processados na seguinte 

ordem:  

  

I. Remessa para a Coordenação do CEAP para a realização de análise prévia das formalidades legais.  

  

II. Havendo prévia concordância da Coordenação do CEAP, os documentos serão remetidos para a 

Coordenação do Curso de Graduação e, também havendo concordância, para a Direção Geral da FBMG.  

  

III. Concluída a análise sem que haja a necessidade de tomada de providências por parte do aluno, a 
FBMG arquivará 01 (uma) via de cada um dos documentos e devolverá ao aluno as outras duas vias.  
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Parágrafo Único: A Direção Geral da FBMG poderá delegar poderes de assinatura dos documentos de 

estágio ao Coordenador de Curso de Graduação mediante portaria.  

  

Art. 9°. Os procedimentos para a formalização de renovação de estágio e para a formalização de extinção 

de estágio serão disciplinados pelas regras do artigo 7 e do artigo 8º desta Portaria Conjunta, com as 

seguintes alterações:  

 Parágrafo primeiro: O termo aditivo de estágio (documento destinado à formalização da renovação da 

atividade) deverá ser protocolizado com ao menos 05 (cinco) dias de antecedência da data de extinção 

do termo de compromisso de estágio.  

  

Parágrafo segundo: O distrato (documento destinado à formalização da extinção da atividade) deverá ser 

protocolizado com ao menos 05 (cinco) dias de antecedência da data de extinção do termo de 

compromisso de estágio.  

  

Art. 10. A cada período de 06 (seis) meses de duração do estágio (ou ao final do estágio), os alunos 

submetidos ao estágio acadêmico deverão elaborar um relatório de atividades desenvolvidas.  

  

Parágrafo primeiro: O relatório deverá ser assinado pelo supervisor (isto é, o profissional da instituição ou 

do profissional liberal concedente) que supervisionou as atividades do estagiário.  

  

Parágrafo segundo: O relatório deverá ser protocolizado junto à Secretaria da FBMG, que o remeterá à 

Coordenação do CEAP para análise; depois, o relatório será enviado à Coordenação do Curso de 

Graduação; e, finalmente, o relatório será arquivado.  

  

Art. 11. Os casos não disciplinados pelas regras desta Portaria Conjunta serão resolvidos por ato da 

Coordenação do CEAP e da Direção Geral da FBMG.  

  

Art. 12. Esta Resolução passa a vigorar 20 (vinte) dias depois da sua publicação.  

  

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2016.  

  

  

Claudinei Franzini,       
Diretora Geral da FBMG        

Débora Buére  

Coordenador do CEAP/FBMG.  

  
 


