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ATIVIDADES DATA(S) 

Data limite para envio à Coord. de Estágios, via estagioadmufsm@gmail.com: 
 Solicitação de Orientação (modelo disponível no site)¹ 
 Cópias dos documentos: RG + CPF + Cert. Casamento (caso de mudança de nome) 

 
27/04 

Designação de professores orientadores. 02/05 

Período de busca de orientação, junto ao professor orientador. 02/05 a 06/05 

Data limite para início efetivo do estágio na empresa. 09/05 

Data limite para enviar, via Processo Eletrônico (abertura do PEI-SIE): 
 Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório (modelo disponível no site) ¹ 
 Declaração de Adequação das Instalações da parte concedente (modelo disponível 

no site) ¹ 

 
 

09/05 

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

 

18/07 

Data limite para o orientador retornar o relatório corrigido ao orientando, para ajustes 
finais. 22/07 

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 

 

 
08/08 

Divulgação das bancas examinadoras. 10/08 
Envio dos relatórios de estágio aos professores das bancas examinadoras. 10/08 

Período de defesa dos relatórios de estágio junto às bancas examinadoras. 15/08 a 19/08 

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 

 

 
26/08 

(1) Conforme modelos disponíveis no site do Curso de Administração https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa- 
maria/administracao/coordenacao-de-estagios/ 

(2) As datas estão sujeitas a alterações, conforme necessidade. 
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