
1. Participe do 
Seminário 

de Estágio para 
orientações 

gerais.

1. Participe do 
Seminário 

de Estágio para 
orientações 

gerais.

2. Leia as “Normas 
de estágio 

supervisionado” 
disponíveis no site 

do Curso.

2. Leia as “Normas 
de estágio 

supervisionado” 
disponíveis no site 

do Curso.

3. Pense em uma 
Organização (empresa, 

ONG, instituição pública 
etc.) de seu interesse 

para realizar o estágio. 

3. Pense em uma 
Organização (empresa, 

ONG, instituição pública 
etc.) de seu interesse 

para realizar o estágio. 

b) “Formulário de 

avaliação de 

convênio para 

realização de es-

tágios (campus 

fora de sede)” 

disponível no site 

da Proplan, 

preenchido e assi-

nado, em formato 

digital (CD ROM) e 

impresso.

b) “Formulário de 

avaliação de 

convênio para 

realização de es-

tágios (campus 

fora de sede)” 

disponível no site 

da Proplan, 

preenchido e assi-

nado, em formato 

digital (CD ROM) e 

impresso.

a) “Modelo de 

convênio estágio 

só obrigatório”, 

disponível no site 

da Proplan, 

preenchido pela 

Organização con-

cedente do está-

gio (mas sem a as-

sinatura desta), 

em formato digital 

(CD ROM).

a) “Modelo de 

convênio estágio 

só obrigatório”, 

disponível no site 

da Proplan, 

preenchido pela 

Organização con-

cedente do está-

gio (mas sem a as-

sinatura desta), 

em formato digital 

(CD ROM).

5. Entregue à Comissão 
de Estágio, em data e 

local determinados pelo 
Calendário de Estágio, 
os documentos  “a” e 

“b” abaixo, em um único 
envelope lacrado 

e identificado com 
seu nome:

5. Entregue à Comissão 
de Estágio, em data e 

local determinados pelo 
Calendário de Estágio, 
os documentos  “a” e 

“b” abaixo, em um único 
envelope lacrado 

e identificado com 
seu nome:

6. Entregue à Comissão de Estágio o 
documento “Indicação da organização, 

área de atuação e orientadores do 
estágio”, conforme 

formulário disponível no site do Curso 
em data e local determinados pelo 

Calendário de Estágio.

6. Entregue à Comissão de Estágio o 
documento “Indicação da organização, 

área de atuação e orientadores do 
estágio”, conforme 

formulário disponível no site do Curso 
em data e local determinados pelo 

Calendário de Estágio.

4. 
A organização 

possui convênio 
com a UFSM no 
site da Proplan?
Se sim, vá para o 
Tópico 6. Se não, 

vá para o
Tópico

5

4. 
A organização 

possui convênio 
com a UFSM no 
site da Proplan?
Se sim, vá para o 
Tópico 6. Se não, 

vá para o
Tópico

5

SimSim

Semestre anterior ao estágio

Clique nos códigos QR ou 
use um leitor de QR codes 
no seu celular para baixar 

os documentos

Preparado pela Comissão de Estágio do Curso de Jornalismo da UFSM, campus Frederico Westphalen. Primavera de 2017.

Não Não 

https://goo.gl/PnmyEQ
https://goo.gl/PnmyEQ
http://w3.ufsm.br/proplan/index.php/em-vigencia
http://w3.ufsm.br/proplan/index.php/em-vigencia
https://goo.gl/e7gtNA
https://goo.gl/KiE6Qs
https://goo.gl/PnmyEQ
http://w3.ufsm.br/frederico/images/NORMAS_DE_EST%C3%81GIO_JORNALISMO.pdf
http://w3.ufsm.br/proplan/index.php/em-vigencia


a) Parecer do 

Supervisor de 

Estágio, con-

forme modelo 

disponível no-

site do Curso, 

em envelope 

lacrado e as-

sinado.

a) Parecer do 

Supervisor de 

Estágio, con-

forme modelo 

disponível no-

site do Curso, 

em envelope 

lacrado e as-

sinado.

9. Inicie o 
estágio até 

a quarta 
semana 
de aula.

9. Inicie o 
estágio até 

a quarta 
semana 
de aula.

Para finalizar o estágio
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7. Matricule-se 
na disciplina 

de Estágio 
Supervisionado, 
na turma do seu 

orientador.

7. Matricule-se 
na disciplina 

de Estágio 
Supervisionado, 
na turma do seu 

orientador.

b) “Projeto de Está-

gio - Identificação, 

Diagnóstico e 

Plano”, disponível do 

site do Curso, em 

formato impresso, 

preenchido e assina-

do.

(http://w3.ufsm.br/fre

derico/index.php/curs

o/graduacao?

layout=edit& id=2074)

b) “Projeto de Está-

gio - Identificação, 

Diagnóstico e 

Plano”, disponível do 

site do Curso, em 

formato impresso, 

preenchido e assina-

do.

(http://w3.ufsm.br/fre

derico/index.php/curs

o/graduacao?

layout=edit& id=2074)

a) “Termo de Com-

promisso de Estágio 

Obrigatório”, dispo-

nível no site da 

Proplan, em formato 

impresso, preenchido 

e assinado.

(http://w3.ufsm.br/pr

oplan/index.php/flux

ogramas-e-formulari-

os#minutas)

a) “Termo de Com-

promisso de Estágio 

Obrigatório”, dispo-

nível no site da 

Proplan, em formato 

impresso, preenchido 

e assinado.

(http://w3.ufsm.br/pr

oplan/index.php/flux

ogramas-e-formulari-

os#minutas)

8. Entregue à Comissão de Estágio, em 
data e local determinados pelo Calendário 

de Estágio, os documentos “a” e “b” 
abaixo, em um único envelope, lacrado e 

identificado com seu nome:

8. Entregue à Comissão de Estágio, em 
data e local determinados pelo Calendário 

de Estágio, os documentos “a” e “b” 
abaixo, em um único envelope, lacrado e 

identificado com seu nome:

Semestre de execução do estágio

11. Participe 
do evento de 

Socialização das 
Experiências de 

Estágio, conforme 
calendário e normas 

da Comissão de 
Estágio.

11. Participe 
do evento de 

Socialização das 
Experiências de 

Estágio, conforme 
calendário e normas 

da Comissão de 
Estágio.

12. Entregue 
ao Orientador 

de Estágio, em local 
e data acordados com 
ele, versão corrigida 

do Relatório Final 
de Estágio, 

se necessário.

12. Entregue 
ao Orientador 

de Estágio, em local 
e data acordados com 
ele, versão corrigida 

do Relatório Final 
de Estágio, 

se necessário.

b) Relatório 

Final de Está-

gio, conforme 

modelo dis-

ponível no site 

do Curso.

b) Relatório 

Final de Está-

gio, conforme 

modelo dis-

ponível no site 

do Curso.

10. Entregue à Comissão 
de Estágio, em data e local 

determinados pelo 
Calendário de Estágio, os 

documentos  “a” e “b” 
abaixo, em um envelope 

lacrado e identificado com 
seu nome:

10. Entregue à Comissão 
de Estágio, em data e local 

determinados pelo 
Calendário de Estágio, os 

documentos  “a” e “b” 
abaixo, em um envelope 

lacrado e identificado com 
seu nome:

José Antonio Meira da Rocha, 01/11/2017
Mudar item b): botar o nome o formulário que está na proplan.

http://w3.ufsm.br/frederico/index.php/curso/graduacao?layout=edit&%20id=2074
http://w3.ufsm.br/frederico/index.php/curso/graduacao?layout=edit&%20id=2074
http://w3.ufsm.br/frederico/index.php/curso/graduacao?layout=edit&%20id=2074
http://w3.ufsm.br/proplan/index.php/fluxogramas-e-formularios#minutas
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