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04/04/2022 a 

08/04/2022

1) Entrega do Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório de aluno de graduação(*).

OBS 01: No Termo de Compromisso já está junto o Plano de Atividades e a Declaração de Adequação das
instalações da parte concedente.
OBS 02: É de indicação da PROGRAD que TODOS entregam a Declaração de Adequações das instalações.

2) É opcional a realização do cadastro de usuário externo (Link do tutorial:
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/416/2021/04/Manual-usuario-externo.pdf)
Com o cadastro, a Empresa pode assinar eletronicamente o Termo de Compromisso de Estágio,
pois terá acesso via PEN-SIE.
OBS: O cadastro não é a realização do convênio, é apenas para a assinatura eletrônica de documentos.

3) Conforme a nova normativa 01/2022 , Art. 5°, recomenda-se (não é obrigatório) a celebração
de convênio entre a UFSM e a parte concedente de estágio ou a agência de integração, para
fins de formalização.
Após a realização do cadastro de usuário externo, o aluno encaminha e-mail (coproc@ufsm.br) 
para solicitar a celebração do convênio.

(*) Modelos de documentos estão disponíveis na página do curso, na aba estágio supervisionado: 
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/palmeira-das-missoes/administracao/estagio/

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/416/2021/04/Manual-usuario-externo.pdf
mailto:coproc@ufsm.br
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/palmeira-das-missoes/administracao/estagio/


Observações:

Enviar via processo PEN-SIE o Termo de Compromisso para a 
realização do Estágio Obrigatório.

A seguir está o link do TUTORIAL para envio e assinatura digital do 
Termo via PEN-SIE.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/code/estagios/tutorial-de-
processos-de-estagio-para-estudantes-de-graduacao/

Dúvidas e esclarecimentos devem ser solicitados à 
equipe do PEN-SIE pelo e-mail pen@ufsm.br

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/code/estagios/tutorial-de-processos-de-estagio-para-estudantes-de-graduacao/
mailto:pen@ufsm.br


11/04/20212 Início das aulas do 1º semestre de 2022: Início do período de Estágio.

12/04/2022 Reunião presencial informativa às 20h. A presença é obrigatória. 

22/07/2022

Data limite de entrega por e-mail à Coordenação de Estágios os documentos obrigatórios para 
marcar a defesa do relatório de estágio:

- Relatório de estágio em arquivo PDF e Word,
- Instrumento de avaliação do orientador do estágio em arquivo PDF, preenchido pelo aluno (*),
- Instrumento de avaliação da empresa em arquivo PDF, assinado pelo supervisor do estágio (*),
- Declaração de 30 horas e formação da banca preenchida na íntegra, assinada pelo orientador. O 

documento deve ser enviado em PDF ou Word, em um formato que permita o acesso. (*).

29/07/2022 Divulgação do Cronograma das Bancas de Defesa de Estágio.
15/08/2022 a 
18/08/2022 Bancas de defesa de Estágio.

25/08/2022

Data limite para entrega, por e-mail à Coordenação dos Estágios com Cópia para o Orientador, dos 
documentos obrigatórios após a defesa, com correções sugeridas pela banca:

- Relatório de estágio em arquivo PDF
- Declaração de entrega do relatório para a empresa em arquivo PDF (*)

- Autorização para publicação na biblioteca em arquivo PDF (*) 

29/08/2022 Data limite para divulgação das notas de estágio supervisionado no Portal do Aluno.



Observações:

* Modelos de documentos estão disponíveis na página do curso, na 
aba estágio supervisionado: 

https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/palmeira-das-
missoes/administracao/estagio/

- Não será aceita a entrega de documentação parcial e o não 
cumprimento das datas acarretará a reprovação na disciplina. 

- E-mail da Coordenação dos Estágios: estagiosadmpm@gmail.com.

https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/palmeira-das-missoes/administracao/estagio/
mailto:estagiosadmpm@gmail.com

