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A DISCIPLINA



A DISCIPLINA

• Carga horária: 300h, sendo divididas:

• Pré-requisitos: ter concluído todas as disciplinas que compõem o 
currículo pleno do Curso de Administração;

• Possibilidade de realização em duplas;

• Informações centralizadas em:

• Página disciplina moodle OU

• https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-
maria/administracao/coordenacao-de-estagios/

270 horas de estágio supervisionado

30 horas de orientação

https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/administracao/coordenacao-de-estagios/


ASPECTOS 
LEGAIS



ASPECTOS LEGAIS

• LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.

• Normas de Estágio

• Calendário de Atividades de Estágio 2021/2 

• Portaria 544/2020/MEC, de 16 de junho de 2020

• Resolução UFSM 024/2020

• Plano de Trabalho aprovado no Colegiado do Curso



CALENDÁRIO DE 
ATIVIDADES



CALENDÁRIO 
DE 
ATIVIDADES

ATIVIDADES DATA(S) 

Data limite para envio à Coord. de Estágios, via estagioadmufsm@gmail.com:  
▪ Manifestação de Interesse em aderir à modalidade Estágios Mediados por 

Tecnologias em Rede ou na Presencialidade Física 
▪ Solicitação de Orientação (modelo disponível no site e moodle)¹  
▪ Cópias dos documentos: RG + CPF + Cert. Casamento (caso de mudança de nome) 

25/10 

Designação de professores orientadores. 29/10 

Período de busca de orientação, junto ao professor orientador. 29/10 a 05/11 

Data limite para início efetivo do estágio na empresa. 08/11 

Data limite para enviar para Secretaria do Curso via Processo Eletrônico (PEI/SIE)  
     Alunos que aderiram ao Estágio Mediado por Tecnologia em Rede: 

▪ Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório¹ - assinado e digitalizado Obs: é 

necessário constar que o desenvolvimento das atividades será mediado por tecnologias em 
REDE – teletrabalho / home office.  

▪ Termo de Adesão ao Estágio¹ – Assinado e digitalizado 
Alunos que optaram ao Estágio na Presencialidade Física: 
▪ Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório¹ - assinado e digitalizado  
▪ Plano de Estágio (que será analisado pelo Colegiado do Curso) 

▪ Termo de Adesão à Presencialidade Física1 - assinado pelo estagiário e pelo 
responsável na empresa. 

08/11 

Entrega da versão preliminar completa do Relatório de Estágio, ao respectivo orientador, 
para apreciação final. 

14/01 

Data limite para o orientador retornar o relatório corrigido ao orientando, para ajustes finais. 20/01 

Data limite para a entrega, em PDF, até às 23h59m, via estagioadmufsm@gmail.com:  
▪ Relatório de Estágio,  
▪ Atestado de Frequência¹ (mín. 270 horas) assinado pelo responsável na empresa  
▪ Ficha de Avaliação do Estágio¹, preenchida pelo responsável na empresa.  
▪ Ficha de Avaliação Docente – Orientador¹, preenchida pelo estagiário  

28/01 

Divulgação das bancas examinadoras.  03/02 

Envio dos relatórios de estágio aos professores das bancas examinadoras. 03/02 

Período de defesa dos relatórios de estágio junto às bancas examinadoras. 07 a 11/02 

Data limite p/ entrega, em PDF, até as 23h59m, via estagioadmufsm@gmail.com 
(requisito para a publicação da nota)  

▪ Versão Definitiva do Relatório de Estágio  
▪ Recibo de Entrega da Versão Final do Relatório de Estágio para a Empresa;  

▪ Ficha de Avaliação do Estágio¹, preenchida pelo aluno/estagiário 

18/02 

 



ESTÁGIO 
MEDIADO PELA 
TECNOLOGIA EM
REDE



SISTEMA REDE

• Os alunos que optarem por desenvolver as atividades de estágio na modalidade 
Mediado por Tecnologias em REDE devem manifestar interesse.

• Estágio 100% online

• Orientações online ou presencial (de acordo com o professor orientador)



ESTÁGIO NA 
PRESENCIALIDADE 
FÍSICA 



PRESENCIALIDAD FÍSICA

• Em CARÁTER EXEPCIONAL, o Colegiado do Curso de Administração aprovou, no 
dia 14/05/21, o Estágio na Presencialidade Física 

• Os alunos que optarem por desenvolver as atividades de estágio na 
presencialidade física devem manifestar interesse.

• Os alunos que optarem por desenvolver as atividades de estágio na 
presencialidade física devem apresentar um PLANO DE TRABALHO a ser 
apreciado pelo Colegiado do Curso de Administração.

• Orientações online ou presencial (de acordo com o professor orientador)



DOCUMENTOS 
INICIAIS

Manifestação interesse 
sistema REDE OU 
PRESENCIALIDADE FÍSICA

Solicitação de Orientação

Cópia de Documento



MANIFESTAÇÃO INTERESSE REDE

• Os alunos que optarem por desenvolver as atividades de estágio na modalidade 
Mediado por Tecnologias em REDE ou na Presencialidade Física devem:

• Enviar e-mail para estagioadmufsm@gmail.com

• PREFERENCIALMENTE, também inserir documento no link disponibilizado na página da 
disciplina, no moodle.

• PRAZO DE ENVIO: 25/10/21

mailto:estagioadmufsm@gmail.com


SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO

• Consulte no site do curso a lista dos professores e suas respectivas áreas de atuação!

• Enviar para estagioadmufsm@gmail.com Formulário de Sugestão de Orientador 
disponível no Site do Curso e na Página do Moodle 

• PREFERENCIALMENTE, também inserir documento no link disponibilizado na página da 
disciplina, no moodle.

• A designação da orientação será feita, em conjunto com a Chefia do Departamento, 
de acordo com diversos critérios:

• Áreas de atuação / Carga horária professores/ Sugestão dos alunos /Contato prévio com 
professores /

• PRAZO DE ENVIO: 25/10/21

mailto:estagioadmufsm@gmail.com


CÓPIA DE DOCUMENTOS

• Enviar para estagioadmufsm@gmail.com cópia dos documentos solicitados: 

• RG e CPF (pode ser em documento único) 

• Certidão de Casamento (em caso de mudança de nome) 

• PREFERENCIALMENTE, também inserir documento no link disponibilizado na 
página da disciplina, no moodle.

• PRAZO DE ENVIO: 25/10/21

mailto:estagioadmufsm@gmail.com


DESENVOLVIMENTO 
DO ESTÁGIO

Orientações

Envio Termo de Adesão 
ao Estágio

Envio Termo de 
Compromisso



ORIENTAÇÕES

• Designação de professor orientador ocorrerá no dia 29/10/2021

• A divulgação se dará:

• Na página da disciplina, no moodle

• Por e-mail, enviado aos alunos pela coordenação de estágio

• Após a designação do orientador, cabe ao aluno buscar orientação para definir as 
diretrizes de desenvolvimento do estágio.

• Período de busca de orientação: 29/10 a 05/11/2021



TERMO DE ADESÃO AO ESTÁGIO - REDE

• Envio para a Coordenação do Curso de Administração do Termo de Adesão ao 
Estágio (Assinado) via Processo Eletrônico (PEI/SIE) 

• PRAZO - 08/11/2021

• O Termo de Adesão ao Estágio está disponível no site do curso e na página da 
disciplina e refere-se ao formalização do aceite, do estagiário e da empresa, em 
realizar o estágio na situação de pandemia.



TERMO DE ADESÃO AO ESTÁGIO – Presencialidade Física

• Envio para a Coordenação do Curso de Administração do Termo de Adesão ao 
Estágio na Presencialidade Física (Assinado) via Processo Eletrônico (PEI/SIE) 

• Entrega do PLANO DE ATIVIDADE, que será apreciado pelo Colegiado do Curso, 
via Processo Eletrônico (PEI/SIE) 

• O Termo de Adesão ao Estágio está disponível no site do curso e na página da 
disciplina e refere-se ao formalização do aceite, do estagiário e da empresa, em 
realizar o estágio na situação de pandemia.

• PRAZO - 08/11/2021



TERMO DE COMPROMISSO - REDE

• Envio para a Coordenação do Curso de Administração do Termo de Compromisso 
de Estágio Obrigatório (Assinado), via Processo Eletrônico (PEI/SIE) 

• PRAZO – 08/11/2021

• O Termo de Compromisso está disponível no site do curso e na página da 
disciplina e refere-se ao contrato entre a empresa, o estagiário e a coordenação 
do curso.

• Para colaboradores CLT ou Empreendedores, entregar documentos relativos ao 
vínculo + Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório.

• IMPORTANTE: É necessário constar no Termo de Compromisso que o 
desenvolvimento das atividades será mediado por tecnologias em REDE –
teletrabalho/ home office. Incluir essa informação na CLÁUSULA TERCEIRA.



TERMO DE COMPROMISSO – PRESENCIALIDADE FÍSICA

• Envio para a Coordenação do Curso de Administração do Termo de Compromisso 
de Estágio Obrigatório (Assinado), via Processo Eletrônico (PEI/SIE) 

• PRAZO - 08/11/2021

• O Termo de Compromisso está disponível no site do curso e na página da 
disciplina e refere-se ao contrato entre a empresa, o estagiário e a coordenação 
do curso. É O MESMO TERMO DA MODALIDADE REDE

• Para colaboradores CLT ou Empreendedores, entregar documentos relativos ao 
vínculo + Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório.

• IMPORTANTE: Não deve-se incluir a informação (Cláusula Terceira) de que o 
desenvolvimento das atividades será mediado por tecnologias em REDE –
teletrabalho/ home office.



OBSERVAÇÕES - TERMO DE COMPROMISSO



OBSERVAÇÕES - TERMO DE COMPROMISSO

• Data de início do estágio: entre 13/11/2021 até 19/02/2022

• Data final : até 19/02/2022 (fim do semestre)

• Observar se atinge a carga horária de 270h até o dia 14/01/2022 (data da 
entregado relatório para banca)

• Apólice de Seguro: APÓLICE Nº 1.982.000784 –União Seguradora S.A. 

• Limite máximo de carga horária: 8h/diárias(40h semanais) – Conforme Ata 
Colegiado do Curso de ADM (previsão no currículo do curso).



OBSERVAÇÕES

E se eu já faço 
estágio 

extracurricular 
na empresa?

1 -Pode-se rescindir o termo de estágio vigente e fazer 
um novo termo de Estágio Obrigatório, ou

2 -Fazer um Aditivo ao Contrato de Estágio Não-
Obrigatório, informando:

- Que durante um determinado período desse contrato 
(estipular as datas), o mesmo passa a ser considerado 
“Estágio Obrigatório”

- Que nesse período de Estágio Obrigatório, o aluno da UFSM 
tem direito à cobertura de uma Apólice de Seguros 
contratada pela UFSM –APÓLICE Nº 1.982.000784 -União 
Seguradora S.A.

- Que o desenvolvimento das atividades será mediado por 
tecnologias em rede –teletrabalho / home office



E se eu já faço 
estágio 

extracurricular 
na empresa?

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PERÍODO DO 
ADITIVO

• O período do Aditivo deve estar compreendido entre os limites 
máximos do Semestre Letivo da UFSM, entre os dias 13/11/2021 
a 19/02/2022. Além disso, caso haja interesse, o contrato original 
extracurricular (Não-obrigatório) pode ter sequência após o dia 
19/02/2022 e ser findado na data da formatura do aluno. Apenas 
o Estágio Obrigatório tem essa exigência de findar-se no dia 
19/02/2022.

• De acordo com a Lei nº 11.788/08 e previsão no currículo do 
curso, ter Carga Horária Máxima de 8h/dia, 40h semanais. Para 
fins de aproveitamento na disciplina, o período de Estágio 
Obrigatório deve ter carga horária mínima de 270h



CONVÊNIO EMPRESA – UFSM



RELATÓRIO DE 
ESTÁGIO



RELATÓRIO DE ESTÁGIO

• Fica a cargo do orientador a solicitação ou não de um Plano de Estágio

• Entrega do relatório de estágio em versão preliminar completa, para apreciação 
final do respectivo orientador

• PRAZO: 14/01/2022

• O orientador tem, então, uma semana para retornar o relatório corrigido ao 
orientando

• PRAZO: 20/01/2022



DEFESA

Envio Relatório de Estágio

Envio Atestado de 
Frequência

Envio Ficha de Avaliação 
do Estágio

Envio Ficha de Avaliação 
Docente 



DEFESA
• Estarão aptos para a defesa de Estágio os alunos que entregarem Relatório de 

Estágio em PDF, via estagioadmufsm@gmail.com

• PREFERENCIALMENTE, também inserir documentos no link disponibilizado na 
página da disciplina, no moodle.

• Entregar, junto ao Relatório de Estágio, os seguintes documentos¹:

• Atestado de Frequência, mínimo 270 horas, assinado pelo responsável na empresa.

• Ficha de Avaliação do Estágio, preenchido pelo responsável na empresa.

• Ficha de Avaliação Docente –Orientador, preenchido pelo estagiário

• PRAZO: 28/01/2022



DEFESA

• A divulgação das bancas examinadoras ocorrerá no dia 03/02/2022

• Os horários das bancas são definidos priorizando o turno no qual o aluno está 
matriculado.

• É muito indicado realizar o convite para representante da empresa assistir à 
defesa –Modelo no Site do Curso

• Período de Defesas: 07/02/2022 a 11/02/2022



DOCUMENTOS 
FINAIS

Versão definitiva do 
Relatório de Estágio

Recibo de Entrega do 
Relatório à Empresa

Ficha de Avaliação do 
Estágio



DOCUMENTOS FINAIS

• Enviar para estagioadmufsm@gmail.com

• Versão Definitiva do Relatório de Estágio –Não é necessária entrega da 
versão impressa ao curso;

• Recibo de Entrega da Versão Final do Relatório de Estágio para a Empresa;

• Ficha de Avaliação do Estágio, preenchida pelo aluno/estagiário.

• PREFERENCIALMENTE, também inserir documento no link disponibilizado na 
página da disciplina, no moodle.

• PRAZO DE ENVIO: 18/02/2022

mailto:estagioadmufsm@gmail.com


CONTATO

• E-mail: estagioadmufsm@gmail.com

• Página da disciplina no moodle

mailto:estagioadmufsm@gmail.com

