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Atividades Curriculares Obrigatórias
(Visita Técnica, Aula Prática e Estágio Curricular Obrigatório)

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
Para pleitear a visita técnica no âmbito da SEMSA faz-se necessária solicitação prévia
online, feita exclusivamente por um representante da Instituição de Ensino (IE) conveniada,
por meio do preenchimento Formulário de Solicitação Prévia (fazer hiperlink do formulário),
devendo ser encaminhado com, no mínimo, 20 dias antes da visita.
As atividades desta natureza acontecem em grupo, sempre acompanhadas por um
profissional da IE. Para que sua condução flua de maneira tranquila, recomenda-se número
máximo de 8 (oito) alunos por grupo, podendo esse quantitativo ser alterado, conforme
capacidade instalada do local selecionado.
As visitas não incluem lanches ou refeições, material didático, cópias ou quaisquer despesas
relacionadas.
A solicitação será apreciada pelo Núcleo de Estágios e Ações Integradas (NUEST) e no
caso de aprovação, será providenciado o agendamento com a(s) área(s) envolvida(s).
Documentação pertinente a ser enviada para o e-mail esap.estagio@pmm.am.gov.br:
1. Ofício em papel timbrado da Instituição de Ensino solicitando o Estágio
(obrigatoriamente digitalizado);
2. Descritivo de turmas (arquivo em Excel, disponível para download no site da SEMSA);
No caso de parecer não for favorável, o solicitante será informado.
O período para realização das visitas é de 09:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira,
de acordo com o objetivo da atividade e disponibilidade da área especificada, com duração de
02 (duas) a 03 (três) horas e deverá sempre ser acompanhada pelo profissional da área, que
será designado para este fim.
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As normas internas específicas do local selecionado deverão ser respeitadas e são
obrigatórios a manutenção do sigilo e o resguardo da divulgação de informações a que tiver
acesso durante a visita, não sendo permitida filmagem, ou fotografia.
ATENÇÃO: Não será permitida a entrada de acompanhantes.

