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SEJA BEM VINDO!

O  estágio  é  uma  experiência  fundamental  para  o  desenvolvimento  de  qualquer 

profissional.  Os  estudantes  encontram  nos  estágios,  obrigatórios  ou  não,  a  chance  de 

aprender na prática e garantir mais oportunidades. Essa experiência é uma importante aliada 

em  todo  o  curso  de  graduação,  auxiliando-os  no  processo  de  desenvolvimento  e 

aprendizagem, fazendo com que o aluno confira a rotina que provavelmente terá após sua 

formação.

Para esclarecer as dúvidas sobre o estágio na Faculdade Trilógica Keppe e Pacheco, 

fizemos este Instrutivo do Estagiário. Orientamos que leia cada página atentamente, deixe o  

material em um lugar de fácil acesso e visível para consultas.

Equipe de estágio
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Apresentação

A Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco tem suas raízes em 1970, com a fundação da 

Sociedade de Psicanálise Integral pelo psicanalista Norberto R. Keppe, com a participação 

de sua assistente, a também psicanalista Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco.

Em 1980, a Psicanálise Integral passou a ser chamada de Trilogia Analítica, no campo 

científico  interdisciplinar,  dado  o  aprofundamento  e  abertura  no  campo  da  Psicanálise,  

Psicossomática e Psico-sócio-patologia.

Desde então, os membros da nova Escola de Keppe e Pacheco aplicam a ciência 

trilógica a uma variada gama de áreas humanas, científicas, tecnológicas e artísticas.

A Ciência da Trilogia Analítica foi difundida nas Américas (Norte, Central e Sul), além 

de Europa, inclusive chegando à Rússia e ao Oriente, na China. Dentre tantas descobertas 

científicas  da  Trilogia  Analítica,  a  Nova  Física  da  Metafísica  Desinvertida  possibilitou  a 

Tecnologia Keppe Motor, desenvolvendo motores de alta eficiência energética.

Os  professores,  formados  e  capacitados  em  Psico-Sócio-Terapia,  poderão  treinar  seus 

alunos a enfrentar os conflitos psicossociais cada dia mais crescentes na sociedade atual.

Com centros de pós-graduação em São Paulo,  sua sede está localizada junto ao 

Grande Hotel Trilogia em Cambuquira, Minas Gerais, uma pequena cidade cercada de Mata 

Atlântica original e com as melhores águas minerais medicinais do mundo.

O  estudo  unificado  da  Teologia,  Filosofia  e  Ciência  proporcionará  aos  alunos  se 

conscientizarem dos entraves (patologia) ao uso de sua riqueza interior, em grande parte 

inativa. Através da desinversão de valores psicossociais, os alunos da Faculdade Trilógica 

trabalharão para a preservação do mundo em harmonia com as leis da natureza e da sua  

própria essência.
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Perguntas frequentes 

1. O que é o Estágio?  

O estágio é o período no qual os estudantes de uma graduação podem colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula. Trata-se de uma complementação no aprendizado dos 

estudantes, seja em nível médio, técnico ou superiores.

2. Qual é o Estágio Obrigatório? 

É o estágio definido como pré-requisito no projeto pedagógico do curso para aprovação e 

obtenção do diploma

3. Qual é o Estágio não Obrigatório?

Diferentemente da modalidade anterior e como o próprio nome indica, esse estágio não é um 

requisito para que o estudante conquiste seu diploma. Ou seja, é uma opção pessoal de cada um, 

que pode escolher enriquecer sua formação profissional durante a prática.

4. Quais são as graduações dentro da Faculdade Keppe e Pacheco e quais são os tipos de 

estágios? 

● Teologia Presencial (Bacharelado): Estágio Obrigatório 

● Artes Visuais (Bacharelado): Estágio não Obrigatório 

● Gestão Ambiental (Tecnólogo): Estágio não Obrigatório 

5. Quem pode ser Estagiário?

Para ser estagiário precisa-se estar matriculado e ter frequência regular em algum curso de 

educação superior, curso técnico, tecnólogo ou ensino médio.
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6. Qual é a Carga horária de estágio?

A carga horária de estágio deve ser de, no máximo, 6 horas diárias e 30 horas semanais. Num 

período máximo de dois anos.

7. O estágio cria vínculo empregatício? 

Não. O estágio não caracteriza vínculo de emprego de qualquer natureza, desde que 

observados os requisitos legais.

8. Qual é a obrigação da instituição de Ensino em relação aos educandos?

I.  Celebrar  termo  de  compromisso  com  o  educando  e  com  a  parte  concedente,  indicando  as 

condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso.

II. Verificar se o aluno está regularmente matriculado e frequentando as aulas; 

III.  Reunir-se,  sempre  que  necessário,  com  o  representante  da  CONCEDENTE  para  exame de 

assuntos atinentes ao estágio; 

IV. Verificar se o Plano de Estágio esta conforme o Currículo do curso que o ESTAGIÁRIO (A) esta  

cursando.

V.  Indicar  professor  orientador,  da  área  a  ser  desenvolvida  no  estágio,  como  responsável  pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

VI. Exigir do educando a apresentação de relatório das atividades; 

VII. Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso e reorientar o ESTAGIÁRIO (A)  para outro 

local em caso de descumprimento de suas normas. 

9. Quais são as obrigações da unidade concedente do estágio? 

I. Celebrar o Termo de Compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 

cumprimento.

II. Atribuir ao ESTAGIÁRIO (A), tarefas compatíveis com a natureza de seu curso previstas no Plano 

de Estágio; 
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III. Oferecer condições físicas e materiais indispensáveis ao desempenho do ESTAGIÁRIO (A); 

IV. Aceitar, em suas dependências, os docentes designados pela Faculdade Keppe Pacheco - FATRI, 

para trabalhos de supervisão, avaliação do (a) estagiário (a) e outros que se fizerem necessários; 

V. Comunicar à INTERVENIENTE, através dos supervisores de estágio, qualquer irregularidade na 

realização do estágio; 

VI.  Ofertar  instalações  que  tenham  condições  de  proporcionar  ao  educando  atividades  de 

aprendizagem social, profissional e cultural; 

VII. Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área 

de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientação e supervisão. 

VIII. Enviar à INTERVENIENTE, relatório de atividades, com vista obrigatória ao ESTAGIÁRIO (A); 

IX. Zelar pelo cumprimento do presente Termo de Compromisso de Estágio.

11. O estágio será necessariamente remunerado?

Para  o  estágio  não  obrigatório  é  compulsória  a  concessão  de  bolsa  ou  outra  forma  de 

contraprestação que venha a ser acordada. Para o estágio obrigatório a concessão de bolsa ou outra 

forma de contraprestação é facultativa. 

12. Qual é o valor da bolsa ou contraprestação?

Compete à concedente do estágio, definir o valor da bolsa e da sua contraprestação.

13. Quais são os documentos para realização do estágio na Faculdade Keppe e Pacheco?

I. Teologia Presencial (Bacharelado): Estágio Obrigatório 

a. Termo de Compromisso (3 vias)

b. Ficha identificadora da instituição (3 vias)

c. ficha de freqüência (3 vias)

d. Avaliação do Supervisão na Instituição Concedente (3 vias)

e. Avaliação do Estagiário (3 vias)
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f. Relatório Parcial (3 vias)

g. Avaliação do Coordenador de estagio dentre da Instituição de Ensino (3 vias)

h. Declaração de Conclusão de Estágio (3 vias)

i. Relatório final (3 vias) 

II. Artes Visuais (Bacharelado) e Gestão Ambiental (Tecnólogo): Estágio não Obrigatório 

a. Termo de compromisso de Estágio e Plano de Atividades

b. Ficha de Frequência

c. Avaliação do Supervisor na Unidade Concedente

d. Avaliação do Coordenador na Unidade de Ensino 

e. Declaração de Conclusão de Estágio não Obrigatório 

 f. Relatório final elaborado pelo estagiário(a).  

12. Que é o Termo de compromisso de Estágio?

O Termo de Compromisso é um acordo tripartite celebrado entre o educando, a parte concedente do 

estágio  e  a  instituição  de  ensino,  prevendo  as  condições  de  adequação  do  estágio  à  proposta 

pedagógica do curso,  à etapa e modalidade da formação escolar  do estudante e os horários da 

realização do estágio.

13. Uma vez conseguido o estágio que devo fazer? 

Informar à Secretaria Acadêmica para que esta a sua vez comunique ao coordenador de estágio da 

faculdade,  pelos canais  de comunicação que esta na plataforma. Não se esqueça de informa os 

dados da Instituição Concedente do Estágio. 

Portal do Aluno: https://www.fatriead.com/login/index.php 
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14. Como faço para obter a documentação do Estágio? 

Para a aquisição dos documentos de estágio é necessário comunicar com Secretaria Acadêmica, 

pelos canais de comunicação que estão na plataforma.

15. Qual é a ordem de entrega dos documentos? 

I. Teologia Presencial (Bacharelado): Estágio Obrigatório 

* No momento da inscrição de Estágio

a. Termo de Compromisso (3 vias) 

b. Ficha Identificadora da Instituição (3 vias)

* Ao finalizar o Estágio 

a. Termo de Compromisso (3 vias)

b. Ficha identificadora da instituição (3 vias)

c. ficha de freqüência (3 vias)

d. Avaliação do Supervisão na Instituição Concedente (3 vias)

e. Avaliação do Estagiário (3 vias)

f. Relatório Parcial (3 vias)

g. Avaliação do Coordenador de estágio dentro da Instituição de Ensino (3 vias)

h. Declaração de Conclusão de Estágio (3 vias)

i. Relatório final (3 vias) 

II. Artes Visuais (Bacharelado) e Gestão Ambiental (Tecnólogo): Estágio não Obrigatório 

* No momento da inscrição do Estágio

a. Termo de compromisso de Estágio e Plano de Atividades (3 vias) 

* Ao finalizar o Estágio

a. Termo de compromisso de Estágio e Plano de Atividades
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b. Ficha de Freqüência

c. Avaliação do Supervisor na Unidade Concedente

d. Avaliação do Coordenador na Unidade de Ensino 

e. Declaração de Conclusão de Estágio não Obrigatório 

 f. Relatório final elaborado pelo estagiário(a).  

16. Quantas cópias da documentação devo entregar?

Três vias para cada uma das partes do Estágio. 

● Uma via para a Concedente 

● Uma via para o Estagiário 

● Uma via para a Interveniente 

Toda a documentação deve estar devidamente assinada por todas as partes envolvidas no processo 

de estágio. 

17. O Estagiário tem direito ao seguro contra acidentes pessoais? E qual é sua cobertura?

Sim. A cobertura deve abranger acidentes pessoais ocorridos com o estudante durante o período de 

vigência do estágio.
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Outras orientações 

PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO

Durante todo o período do estágio, a Faculdade Keppe e Pacheco acompanha os procedimentos dos 

estudantes,  analisa  os  Relatórios  de  Estágio,  preenchidos  pelos  estudantes,  acompanha  as 

atividades in loco junto aos estagiários e as unidades concedentes quando for necessário. Em casos 

de irregularidades, notifica a Concedente para que providencie a adequação do estágio em curso - 

acompanha a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, avaliando se for necessário possibilitar 

a prorrogação dos estágios.

PARA O ESTUDANTE ESTAGIÁRIO

É muito importante que o estagiário permaneça atento ao seu desenvolvimento pessoal. Aprimore 

suas habilidades e demonstre vontade de aprender.

● Se o estudante mudar de estágio:

Comunique-se  imediatamente  com  o  coordenador  de  estágio  da  IEs  em  caso  de  mudança  de: 

endereço, escola ou horário de estágio. 
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A única maneira de fazer com que o ser humano 
aceite trabalhar com prazer é realizar algo para si mesmo 
e para a sociedade. Keppe, 2012.
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