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Cadastro de assinatura eletrônica.
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Estágio.

 Escolha do orientador.
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Aditamento ou rescisão do termo.

 Relatório final de Estágio.



 1-Escolha do orientador
  Entrar em contato com o(a) possível
orientador(a), para verificar a
disponibilidade de orientação.

  O professor orientador deve ser da área
a ser desenvolvida no estágio, e será o
responsável pelo acompanhamento e
avaliação das atividades do estagiário



Dentro do prazo definido no calendário acadêmico da
UFSM, solicitar a matrícula na disciplina de estágio.
                    Calendário Acadêmico – 2023

2-Matrícula

3-Busca/Escolha do local de estágio
 O estágio deve estar relacionado com a formação educacional do estagiário, ou seja, deve ser compatível com o

projeto pedagógico do seu curso.
As atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso devem ser compatíveis.
Após o aceite da empresa para realização do estágio, o aluno deve reunir a documentação necessária para
formalização (item 6).

https://www.ufsm.br/app/uploads/2022/12/Calendario_Academico_UFSM_2023_Aprovado_em_15_12_22.pdf


5. Cadastro de assinatura eletrônica
 

A parte concedente (empresa/escola) deverá indicar um funcionário de seu quadro de pessoal,
com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
estagiário, para atuar como supervisor de estágio do acadêmico, durante o desenvolvimento das
atividades previstas no plano de atividades de estágio.

4. Indicação do supervisor de estágio

Em caso de estágio externo, verificar se a empresa tem assinatura eletrônica cadastrada junto à UFSM. Caso não
tenha, o estudante deverá encaminhar o link para que a empresa faça o cadastro:

 

Após o cadastro como usuário externo no PEN, a empresa terá acesso ao sistema PEN SIE para assinatura dos
documentos.

 Cadastro de usuários externos – PEN   (Processo Eletrônico Nacional )

https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/dag/pen/servicos/cadastro-de-usuarios-externos/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/dag/pen/servicos/cadastro-de-usuarios-externos/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/dag/pen/servicos/cadastro-de-usuarios-externos/


a. Estágios Obrigatórios nas Escolas Estaduais da SEDUC/RS
Usar um dos modelos de Termo de Compromisso.

· Termo de compromisso de estágio obrigatório – TERMO DE COMPROMISSO – Escolas Estaduais da SEDUC/RS 

· Termo de compromisso de estágio obrigatório com timbre – TERMO DE COMPROMISSO COM TIMBRE – Escolas

Estaduais da SEDUC/RS 

Usar um dos modelos de Carta de Apresentação.

· Carta de apresentação em estágio obrigatório – CARTA DE APRESENTAÇÃO

· Carta de apresentação com timbre da UFSM – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

· Plano de estágio ou plano de atividades (incorporado ao termo de compromisso ou em documento anexo) – PLANO DE

ATIVIDADES

· Fono (relação dos estagiários de ensino superior) – FONO

· Apólice de Seguro

· Termo Aditivo Contrato Seguro 

 6-Documentos necessários para abertura do processo
de estágio no PEN SIE 

 

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/342/2021/05/TERMO-DE-COMPROMISSO-DE-ESTAGIO-8-CRE.docx
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/342/2022/05/TERMO_DE_COMPROMISSO_DE_ESTAGIO_SEDUC_RS_COM_TIMBRE_DA_UFSM.docx
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ufsm.br%2Fapp%2Fuploads%2Fsites%2F342%2F2021%2F05%2FCARTA-DE-APRESENTACAO.docx&sa=D&source=apps-viewer-frontend&ust=1679061337391843&usg=AOvVaw1niKFSIAUrIyBrqq0MkFQX&hl=pt-BR
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ufsm.br%2Fapp%2Fuploads%2Fsites%2F342%2F2022%2F05%2FCARTA_DE_APRESENTACAO_COM_TIMBRE_DA_UFSM.docx&sa=D&source=apps-viewer-frontend&ust=1679061337391881&usg=AOvVaw0eI0RabVm2ogKS5wjYkHyo&hl=pt-BR
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/342/2021/05/PLANO-DE-ATIVIDADES.docx
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/342/2021/05/FONO.docx
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/348/2019/08/20190816104011671.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/342/2022/07/TermoAditivo03_Contrato_Seguro_atualizado_27_07_2022.pdf


b. Estágios Obrigatórios em Escolas Municipais de Santa Maria
· Termo de Estágio Obrigatório Externo

· Carta de Apresentação em Estágio Obrigatório – CARTA DE APRESENTAÇÃO

c. Estágio Obrigatório na UFSM
Para estudantes da UFSM que farão estágio na UFSM

· Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório

d. Estágio Obrigatório em Demais Locais:
· Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório

 6-Documentos necessários para abertura do processo
de estágio no PEN SIE 

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/342/2022/05/TCE-Estagio-Obrigatorio-Externo_protegida-1.docx
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/342/2021/05/CARTA-DE-APRESENTACAO.docx
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/342/2022/05/TCE-Estagio-Estudante-da-UFSM-na-UFSM.doc
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/342/2022/05/TCE-Estagio-Obrigatorio-Externo_protegida-1.docx


8. Acompanhamento das Atividades de
Estágio

Tutorial de processos de estágio para estudantes de graduação – PROGRAD
* A documentação deverá ser preenchida e revisada com antecedência (previsão de data de
início do estágio), pois o processo de estágio após aberto, pode levar alguns dias para
homologação (assinatura pelas partes envolvidas). O aluno só poderá dar início às atividades de
estágio após a homologação do processo de estágio.

7. Abertura do Processo de Homologação de Estágio
Obrigatório no PEN SIE

O acadêmico deverá manter o orientador informado com relação ao andamento das atividades de estágio,
assim como as possíveis dificuldades que venha a enfrentar.

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


10. Relatório final de Estágio.
 
 

Termo de Aditamento: Quando for necessário realizar ajustes ou alterações no TCE: prorrogação do
período de estágio, suspensão das atividades por determinado período, alterações no Plano de
Atividades, alteração de valor de bolsa ou auxílio, alteração de orientador ou supervisor, alteração na
carga horária.
Termo de Rescisão: quando for necessário rescindir o TCE.

9. Aditamento ou rescisão do termo:

Nos casos em que está previsto no Projeto Pedagógico do Curso, ao final do semestre letivo, o acadêmico deverá
entregar e defender o relatório final de estágio. A avaliação do relatório e defesa de estágio caberá ao orientador
e banca designada para este fim. 

Link da página da CODE/PROGRAD, onde se encontram informações e orientações relativas a estágios:
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/code/estagios

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/369/2023/03/Termo-de-Aditamento-1.doc
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/369/2023/03/Termo-de-Rescisao-1.doc
https://docs.google.com/document/d/1Htdf4GLsg_j754wFh2z1vREg8vxF69G_/edit?usp=sharing&ouid=116467911617036631911&rtpof=true&sd=true
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/code/estagios/tutorial-de-processos-de-estagio-para-estudantes-de-graduacao/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/code/estagios

