
         MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

            INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Av. Filogônio Peixoto, nº 2220, Aviso, CEP 29901-291, Linhares-ES – 27 3264-5728

DIRETORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO

REQUERIMENTO PARA EQUIPARAÇÃO DE ATIVIDADES EXTENSÃO, INICIAÇÃO
CIENTÍFICA OU MONITORIA COMO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Requerimento nº: _____/_______

À ________________________________________________,

Matrícula: Nome do 
Aluno (a):

Telefone: E-mail

Venho requerer que seja avaliada a possibilidade de equiparação de minhas atividades extracurriculares
desenvolvidas no Ifes como Estágio Obrigatório, em conformidade com a legislação de estágio vigente e
conforme documentação anexa:

Tipo de atividade extracurricular:

(   ) Extensão
Anexar: 

 Declaração emitida pelo(a) coordenador(a) do projeto, especificando as atividades desenvolvidas pelo aluno, bem como
a carga horária total dedicada e o período de realização;

 Cópia do certificado ou declaração emitida pelo setor responsável pelas atividades de extensão;
 Relatórios de atividades de extensão, em formulário disponibilizado pela REC: aluno(a) e supervisor(a).

(   ) Iniciação Científica
Anexar:

 Declaração emitida pelo(a) coordenador(a) do projeto, especificando as atividades desenvolvidas pelo aluno, bem como
a carga horária total dedicada e o período de realização;

 Cópia do certificado ou declaração emitida pelo setor responsável pelas atividades de iniciação científica;
 Relatórios de atividades de iniciação científica, em formulário disponibilizado pela REC: aluno(a) e supervisor(a).

(   ) Monitoria
Anexar:

 Declaração emitida pelo(a) coordenador(a) do projeto, especificando as atividades desenvolvidas pelo aluno, bem como
a carga horária total dedicada e o período de realização;

 Cópia do certificado ou declaração emitida pelo setor responsável pelas atividades de monitoria;
 Relatórios de monitoria, em formulário disponibilizado pela REC: aluno(a) e supervisor(a).

Linhares, ____ de _______________ de ______.

Assinatura do aluno(a)

Observação: ao longo do processo de análise de solicitação de equiparação de atividades profissionais ao estágio obrigatório,
outras informações e/ou documentos poderão ser solicitados ao requerente.
_____________________________________________________________________________________

Para uso da DPPGE:

A solicitação foi: (   ) Deferida    (   ) Devolvida para adequações    (   ) Indeferida


