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ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO  DURANTE AS FÉRIAS – ECO I 

 

             Os alunos interessados em realizar o ECO I  durante as férias  poderão realizá-lo no 

período de 10/12/2018 à 15/02/2019.  

 
1) Acessar o site www.direitorp.us.br > Graduação > Alunos > Estágios > Relação de 

Convênios Vigentes e escolher um dos concedentes de estágio com convênio com a 

Faculdade. 

 

2) Comparecer ao órgão público ou escritório para verificar a disponibilidade da vaga, 

informando que o Projeto Político Pedagógico da Faculdade permite que o estágio seja 

realizado durante as férias, solicitando que entrem em contato com a Faculdade se 

necessário. Fone: 3315 0114 – falar com Marislei. 

 

3) Caso o concedente de estágio aceite receber o(a) aluno(a), providenciar o preenchimento e 

emissão dos documentos disponíveis no site www.direitorp.us.br > Graduação > Alunos > 

Estágios > ECO de Férias. 

 

01 via do Plano de Estágio 

03 vias do Termo de Compromisso 

01 via do Controle de Frequência 

01 via da Avaliação do Estágio 

 

4) Antes de iniciar o estágio, providenciar a assinatura do concedente de estágio no Plano de 

Estágio e nas 3 vias do Termo de Compromisso, entregando-os no Serviço de Graduação para 

assinatura pela Faculdade. 

 

5) Ao final do estágio entregar no Serviço de Graduação as planilhas de avaliação e controle 

de frequência, preenchidas e assinadas  pelo Supervisor do Estágio para atribuição de nota e 

frequência pela Comissão de Estágios. 

 

6) Lembramos que deverão ser realizadas  180 horas de estágio sendo que durante as 

férias é permitida a jornada de 08 (oito) horas com 01 hora de intervalo para refeição. 

08 hs/dia=23 dias de estágio 06 hs/dia=30 dias de estágio  04 horas/dia = 45 dias de estágio 

Observação: Só teremos 43 dias úteis – o aluno que optar por jornada de 4 horas deve 

completar as 180 horas  durante o estágio. 

 

7)  Para os alunos que ingressaram em 2017 – curso 89002 -  não é necessário realizar 

matrícula na disciplina. 

Alunos que ingressaram antes de 2017 - realizar a matrícula na disciplina  

Estágio Curricular Obrigatório - código 8905001 - durante uma das interações. 
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