
ORIENTAÇÕES PARA ESTAGIÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO-REMUNERADO 

 

Em complemento à operacionalização da Medida Provisória nº 927, de 22 

de março de 2020; Portaria nº 491 de 19 de março de 2020; e Portaria 448/2020 

(IFSULDEMINAS). 

 

Muzambinho, 23 de março de 2020 

 

 

Com o objetivo de sanar dúvidas oriundas das atividades de estágio não 

obrigatório-remunerado 

 

Definir as ações de monitoramento que serão implementadas pela chefia 

imediata (supervisor; orientador; homologador do ponto eletrônico) em relação 

às atividades do estagiário em trabalho remoto (Portaria nº 491/2020). 

(http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-491-de-19-de-marco-de-2020-

248881297). 

A partir da MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020 - 

Art. 5º Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou 

trabalho a distância para estagiários e aprendizes, nos termos do disposto neste 

Capítulo.  

As atividades remotas propostas devem ser realizadas com 

acompanhamento efetivo do supervisor e com momentos de webconferência 

para alinhamento das atividades a serem realizadas. 

Cumprir a carga horária efetiva contratada e registrar frequência com as 

devidas observações e justificativas via SUAP das atividades realizadas nas 

atividades remota diariamente. 

Elaborar 01 (um) relatório de atividades ao final de cada semana com as 

atividades realizadas, este relatório deverá ser entregue ao supervisionar, para 

análise e validação das atividades desenvolvidas remotamente (ANEXO 1). 

Com relação ao benefício do auxílio transporte quando estagiário estiver 

em atividade remota não receberá o auxílio, somente receberá o valor do auxílio 

quando estiver presente na unidade/campus onde realiza o seu estágio 

remunerado. 

 

JUSTIFICATIVA NO SUAP 

Em relação aos estagiários que trabalharem remotamente deverão 

justificar diariamente sua frequência no SUAP, colocando o motivo do trabalho 

remoto: 

 

Atividades Remotas (serviço externo) - pandemia do coronavirus disease 

- COVID-19 -  e descrever brevemente as atividades que foram 

realizadas.  Atividades realizadas: x, y e z. 

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-491-de-19-de-marco-de-2020-248881297
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-491-de-19-de-marco-de-2020-248881297


As chefias imediatas, após avaliação do cumprimento dessas atividades, 

deverão homologar sem compensação. 

 

 

Deverão proceder da seguinte forma: 

Fazer login no SUAP; no lado direito clicar em Frequências; escolher a 

data (ou o período) e clicar em enviar; clicar em “Adicionar Observações” e 

escrever: 

 

Atividades Remotas (serviço externo) - pandemia do coronavirus disease 

- COVID-19 -  e descrever brevemente as atividades que foram 

realizadas.  Atividades realizadas: x, y e z. 

 

Como lançar justificativa da frequência no SUAP: 

 

Acessar: https://suap.ifsuldeminas.edu.br/ 

 

Clicar em Frequências 

 
 

Escolher a data ou período, clicar em enviar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suap.ifsuldeminas.edu.br/


 

Clicar em adicionar observação 

 

 
 

Adicionar a observação e clicar em salvar:  

Pandemia do Coronavirus Disease (COVID-19). Atividades realizadas: x, y e z. 

 
 

No link abaixo existe o resumo de nossas ações  

acerca do Coronavírus 

 

https://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/coronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/coronavirus


 

ANEXO 1: Modelo de Relatório de Estágio Semanal 

 

RELATÓRIO SEMANAL DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO-

REMUNERADO 

Nome do estagiário(a): ____________________________________________ 

Nome do supervisor(a): ____________________________________________ 

Local de estágio: _________________________________________________ 

Período do estágio: _____/_____/_________ a _____/_____/_________ 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDAS: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

DIFICULDADES ENCONTRADAS: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Muzambinho-MG _____, _____________________ de 20____. 

 

 

 

_________________________ 

assinatura estagiário(a) 

 

 


