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 Informações gerais do Trabalho Voluntário (TV) 
 

Este manual tem o intuito de definir a sequência dos documentos a serem entregues e 

esclarecer as dúvidas dos alunos quanto aos procedimentos de estágio. 

A formatação a ser seguida é a mesma constante no manual do TG. 

São 240 horas de estágio obrigatório, no mínimo, a serem cumpridos após ser feita a 

matrícula para o 3º Semestre, e cuja nota final deverá ser maior ou igual a seis.  

Todos os documentos devem ser entregues ao Prof. Orientador de Estágio, nos 

horários que os mesmos fazem atendimento. 

O trabalho voluntário a ser desempenhado junto a essa Faculdade é atividade não 

remunerada, com uma das seguintes finalidades: educacionais, científicas ou tecnológicas. 

O professor que desenvolve o Projeto de Cooperação poderá escolher o aluno para 

participar de seu projeto, documentando, junto ao Prof. Orientador de Estágio, através do 

preenchimento do Anexo VII – Termo de adesão ao Trabalho Voluntário (2 vias) e quando 

necessário prorrogar, utilizar o termo aditivo (Anexo VIII), juntamente à apólice de seguro de 

acidentes pessoais, e o seu comprovante de pagamento, se necessário.  

O TV será contado a partir da data de entrega destes documentos, sendo que não será 

aceito data retroativa a esta. O termo poderá ser retirado após 5 dias úteis, exceto em períodos 

de férias escolares. 

O período não pode ultrapassar 2 anos. Também é possível fazer mais de um TV, 

porém a partir do momento que a somatória das horas completarem 240h e o aluno pedir a 

convalidação, qualquer outro estágio será considerado como o chamado não obrigatório ou 

extracurricular. 

O relatório parcial do trabalho voluntário (Anexo IX) é outro documento obrigatório, 

sendo entregue ao completar 50% (cinquenta por cento) do tempo previsto, quando o mesmo 

for superior a 6 meses.  

Ao final do estágio, o Relatório Final deverá ser entregue. Pode ser solicitado a 

convalidação profissional em substituição ao estágio supervisionado ou não (Anexo X). No 

entanto, quem não se interessar pela convalidação, deve entregar o relatório sem o pedido (a 

primeira folha). 

As datas da entrega dos relatórios (parcial e final) poderão ser consultadas diretamente 

com o professor orientador que estiver com o processo, sendo que, para os relatórios que  
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forem solicitadas correções, serão considerados 15 dias adicionais para entrega da versão 

final, a contar da data do aviso por e-mail. O descumprimento deste prazo implicará em 

invalidação do TV pela Fatec. 

Após a conclusão, o voluntário receberá um certificado comprovando a participação 

no projeto, quando solicitado. 

 

Todos os anexos citados estão disponibilizados no site www.fatecjaboticabal.edu.br. 

Desde já ficaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

                 

Supervisor de estágio do curso de Gestão Empresarial: 

profestagio1@fatecjaboticabal.edu.br 

Supervisor de estágio do curso de Gestão Ambiental: 

profestagio2@fatecjaboticabal.edu.br 

Supervisor de estágio do curso de Biocombustíveis:  

profestagio2@fatecjaboticabal.edu.br / profestagio3@fatecjaboticabal.edu.br 
 

Documentação válida a partir de 12 de agosto de 2019. 

 
 

http://www.fatecjab.edu.br/

