ALUNO DO CEEP - CURSO CONSTRUÇÃO CIVIL:
O estágio é uma parte muito importante do ensino técnico.
Trata-se de uma disciplina no currículo do curso, portanto além de necessário
para o aprimoramento dos conhecimentos teóricos adquiridos na escola, o
estágio é OBRIGATÓRIO para conclusão do curso.
COMO DEVE SER FEITO
ALUNO DO 3º PERÍODO DO SUB-SEQÜENTE
Deverá obrigatóriamente realizar 40 horas de estágio supervisionado, dentro
da área da "Construção Civil".
ALUNO DO 4º PERÍODO DO SUB-SEQÜENTE
Deverá obrigatóriamente realizar 80 horas de estágio supervisionado, dentro
da área da "Construção Civil".
RELATÓRIO DE ESTÁGIO
Tanto o aluno de 3º período como o de 4º período deverão apresentar durante
o semestre respectivo, o Relatório de Estágio Supervisionado, elaborado de
acordo com as NORMAS, seguindo o roteiro do CEEP- Coordenação de Estágio.
O aluno deverá entrar em contato com a coordeção de Estágios para receber
as devidas orientações, para a elaboração do relatório.
DISPENSA DE ESTÁGIO
Todo o aluno que atua na área da Construção Civil com carteira assinada, ou
contrato de prestação de serviço ( para quem atua como prestador de serviços)
poderá solicitar dispensa de estágio. Para isso deverá comprovar pelo menos 6
(seis) meses de atuação na área, basta fazer requerimento junto à
Coordenação de Estágios do CEEP, que fará a análise de cada caso.
CONVÊNIO / EMPRESAS
Para que o estágio tenha validade, é necessário que a empresa ofertante do
estágio esteja conveniada através de contrato de parceria técnica com o CEEP,
o que será estabelecido tão logo o aluno faça o aluno faça o seu contrato com
a respectiva empresa.
PRAZO DE ENTREGA DO RELATÓRIO.
Deverá ser entregue o relatório de Estágio Supervisionado, durante o período
respectivo, sendo a data limite 10 dias antes do Conselho de Classe do final do
período.
INFORMAÇÕES
O aluno estagiário ou candidato a estágio deverá manter contato com a

Coordenação de Estágios do CEEP, para buscar maiores informações.
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