
Respostas Zilson Marques De Sousa - Coordenador de Extensão 
 
A QUEM O ESTAGIÁRIO DEVE SE REPORTAR QUANDO SURGIREM AS DÚVIDAS? 
 
Ao Supervisor de estágio na empresa e/ou ao orientador responsável pelo estágio no IF Sertão-PE. 
 
 
SERÁ NECESSÁRIO PAGAMENTO DO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS JÁ QUE OS           
ALUNOS FICARÃO EM CASA? 
 
Sim. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro contra acidentes              
pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado poderá, alternativamente, ser            
assumida pela instituição de ensino ou a parte concedente do estágio. Já no caso de estágio não                 
obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro será assumida pela parte concedente do             
estágio. 
 
 
COMO SERÃO FEITAS AS ASSINATURAS DOS DOCUMENTOS? 
 
Os documentos recebidos por e-mail deverão ser impressos, assinados, digitalizados/fotografados e,           
ao final, encaminhados ao destinatário por e-mail. 
 
 
COMO SERÁ A SEQUÊNCIA DA TRAMITAÇÃO DO CONVÊNIO E DO TERMO DE            
COMPROMISSO? 
 
Os documentos (CONVÊNIO E DO TERMO DE COMPROMISSO) continuarão sendo redigidos e            
assinados pelo IF Sertão PE; digitalizados e enviados para a empresa via e-mail. Na empresa, se                
estiverem de acordo com o documento, será assinado, digitalizado e enviado novamente para o IF               
Sertão-PE. Ao finalizar estas assinaturas será encaminhado para o aluno também assinar. 
 
 
TERÁ QUE ASSINAR FOLHA DE FREQUÊNCIA NO ESTÁGIO? 
 
Sim. As folhas de frequência deverão ser assinadas normalmente. A assinatura do supervisor do              
estágio deverá ser feita remotamente. 
 
 
O QUE SERÁ FEITO COM OS ESTÁGIOS QUE JÁ TINHAM INICIADO? 
 
Os alunos que estavam com o estágio em andamento e tiveram que ser suspensos deverão procurar                
a coordenação de estágio (extensão) com as frequências assinadas do estágio que estavam fazendo              
para que seja aproveitada a carga horária já realizada e fazer um termo aditivo alterando para                
estágio remoto ou um novo termo de compromisso de estágio com outra empresa. 
 
 
TODOS OS CURSOS PODERÃO FAZER ESTÁGIO REMOTO? 
 
De acordo com a portaria do MEC, sim. Porém, haverá cursos que não terão esse estágio, pois de                  
acordo com a portaria, cada colegiado decidirá aceitar ou não o estágio remoto. 
 
 
COMO FICARÃO OS CURSOS IMPOSSIBILITADOS DE FAZER O ESTÁGIO REMOTO? 
 
Com a impossibilidade de realização de atividades acadêmicas de forma presencial até 31/12/2020,             
conforme portaria 544, do MEC, os alunos nestas condições, em que os colegiados de cursos não                
aderiram ao estágio remoto, podem buscar estratégias junto aos próprios colegiados para realização             
de outras atividades acadêmicas, a exemplo de projetos de pesquisa e ou extensão, com bolsa e ou                 
voluntários, de forma remota, que podem ser aproveitadas como carga horária de estágio, conforme              
regulamentação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) ao qual o discente esteja vinculado.             
Havendo mudanças no cenário da pandemia e novas deliberações pelas autoridades competentes e             



os órgãos de vigilância em saúde quanto às atividades presenciais, novas regras serão             
implementadas. 
COMO DEVO PROCEDER NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO? 
 
Nada muda em relação aos prazos e exigência de entrega do relatório de estágio. O discente tem 3                  
(três) meses após o término do estágio para entrega do relatório parcial para o orientador(a). O                
orientador tem 20 (vinte) dias corridos para correções e devolução para o discente realizar ajustes.               
Após o recebimento o discente tem 3 (três) meses para realizar a entrega da versão final do relatório                  
as coordenações de extensão do campus ao qual está vinculado. Todos estes trâmites devem ser               
online utilizando e-mail e/ou outro mecanismo oficial de transmissão de documentos adotado pelas             
coordenações de extensão dos campi. 
 
 
QUAL A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO REMOTO? 
 
O teletrabalho ou trabalho remoto já é uma modalidade de serviço prestado por diversas empresas               
do mundo todo há anos. A pandemia da COVID-19 intensificou esse formato de trabalho. Empresas               
e órgãos públicos estão ajustando legislações e normas internas para que este seja um mecanismo               
adotado de forma sistemática. As organizações já perceberam que na maioria dos casos ocorre              
aumento da produtividade dos funcionários e uma elevada economia de recursos financeiros para as              
empresas e órgãos públicos, logo, o trabalho remoto estará presente para sempre no mundo              
globalizado, pois as tecnologias já permitem uma vasta capacidade de conectividade entre as             
pessoas e empresas. Desta forma, os discentes atuais, das mais diversas áreas de atuação, terão o                
desafio de estarem preparados para este novo mercado de trabalho virtual e o momento de               
aprendizado é justamente o estágio supervisionado de forma remota, pois, lhe permite adquirir             
experiências com trocas de informações entre discente, supervisor(a), orientador(a) e toda equipe da             
empresa a qual esteja realizando o estágio. Outro ponto que deve ser levado em consideração no                
estágio remoto, é que o discente tem a possibilidade de realizar estágios em empresas distantes de                
sua cidade de origem, sem aumento dos custos para o discente com deslocamentos, alimentação,              
moradia em outras cidades etc, tendo desta forma uma maior diversidade de empresas para              
realização deste tipo de prática profissional. 
O estágio é uma oportunidade de aprendizado prático e desenvolvimento das competências teóricas             
vistas em sala de aula.  
É a chance que você tem de adquirir experiência e maturidade, assim como descobrir se aquela área                 
que você pensava em seguir é realmente o que você gosta de fazer. 
 
 
COMO FICAM AS QUESTÕES RELACIONADAS AOS PRAZOS? 
 
Os prazos permanecem inalterados e devem ser seguidos conforme a lei de estágio e regulamento               
interno do IF Sertão-PE. 
 
 
APÓS O PERÍODO DE PANDEMIA OS ESTÁGIOS REMOTOS PODEM SER TRANSFORMADOS           
EM ESTÁGIOS PRESENCIAIS?  
 
Sim, desde que seja informado ao IF Sertão-PE. 
 
 
 
Respostas Florisvaldo Cunha Cavalcante Junior - Professor Orientador de Estágio  
 
 
COMO O ALUNO DEVE PROCEDER NA ENTREVISTA PARA O ESTÁGIO REMOTO? 
 
-Deve ser encarada pelo candidato com o mesmo profissionalismo da entrevista presencial; 
-Demonstrar segurança, tom de voz adequado, demonstrar interesse pela vaga, não mentir; 
-Deve manter a atenção no entrevistador. Em vez de encarar a tela, procure olhar para a câmera e 
jamais navegue em outras janelas durante a entrevista; 
-Busque um local adequado, onde você não seja interrompido por ninguém e não haja ruídos 
externos; 



-Ensaie antes da entrevista; 
-Atenção ao cenário, o mais neutro possível. 
 
 
COMO O ALUNO DEVE SE VESTIR? 
 
O mais formal possível, como se fosse presencial. Evitar decotes, camisetas, bonés, roupas muito 
justas etc. 
 
 
COMO DEVERÁ SER CUMPRIDA A CARGA HORÁRIA, TENDO EM VISTA A LIBERDADE 
PROPORCIONADA PELO ESTÁGIO REMOTO? 
 
Se for trabalho por demanda (tarefa), o aluno faz seu horário. Ex: elaborar planilhas, conferência de 
valores. 
Mas, dependendo da atividade, poderá ser exigido o horário comercial. É preciso autodisciplina para 
cumprir os prazos e atingir as metas. Igual ao estágio presencial. Ressalta-se, que essas questões 
devem ser acordadas com o empregador, não é uma regra. 
 
 
QUAL EQUIPAMENTO DEVO POSSUIR PARA FAZER O ESTÁGIO? 
 
Computador ou Notebook. Em algum cargos, o Tablet resolve. 
 
 
Respostas Dayanne Kelly Soares Santana - Aluna IF Sertão-PE 
 
 
QUAIS OS PONTOS POSITIVOS DESTA EXPERIÊNCIA? 
 
-Proatividade, por ser protagonista do seu próprio conhecimento; 
-Flexibilidade, por não ter controle sobre tudo; 
-Comunicação assertiva, para obter um alinhamento com o supervisor de estágio, 
-Encarar novos desafios, por se tratar de um novo cenário que a nossa geração não conhecia; 
-Desenvolver outras competências que no cenário normal não seria capaz e colocar em prática tudo 
que aprendeu no IF Sertão-PE. 
 
  
QUAL A PRINCIPAL DIFICULDADE ENFRENTADA? 
 
Adaptar-se a esta nova realidade. 
 
 
 
Respostas Marijke Natália Daamen - Supervisora da Estagiária na Empresa 
 

  
POR QUE AS EMPRESAS ESTÃO RECRUTANDO ESTAGIÁRIOS DE FORMA REMOTA? QUAL           
A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO REMOTO? 
 
Neste momento de pandemia as empresas estão tendo que se reinventar, tudo é novo. Novas formas                
de atuar estão sendo desenhadas. Como as empresas estão passando por uma transformação             
digital e as demandas dos clientes continuam, as empresas perceberam a necessidade de             
desenvolver e criar novos talentos. 
 
 
QUAL FERRAMENTA ESTÁ SENDO UTILIZADA PARA ACOMPANHAR O ESTAGIÁRIO? 
 
Telefone e e-mail. 
 



O QUE SE ESPERA DE UM ESTAGIÁRIO EM ESTÁGIO REMOTO? QUAL A EXPECTATIVA?             
QUAL A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO REMOTO? 
Proatividade, o estagiário tem que buscar ser ativo na busca de soluções para novos problemas que                
não existiam até então. Os estagiários devem ser muito disciplinados com relação aos horários e               
tarefas solicitadas. 


