
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

TERMO DE ADESÃO A ESTÁGIO  

Eu, ____________________________________________, acadêmico(a) do Curso de 
Química - Licenciatura, matrícula número_______________, exercendo meu livre e esclarecido 
direito de escolha, declaro que:  

1) Considerando a suspensão das atividades presenciais na Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), instituída a partir da publicação da Portaria Número 97.935 do Gabinete do Reitor, em 
face da pandemia COVID-19;  

2) Considerando a Resolução N. 024/2020, de 11 de agosto de 2020, que regula o Regime de 
Exercícios Domiciliares Especiais (REDE), e outras disposições afins, durante a Suspensão das 
Atividades Acadêmicas Presenciais em face da Pandemia da COVID-19; 

3) Considerando Portaria do Ministério da Educação N. 544, de 16 de junho de 2020, a 
Portaria do Ministério da Educação N. 356, de 20 de março de 2020, o parecer do CNE/CP N. 
05/2020, homologado pelo Ministro da Educação em 29 de maio de 2020, a Nota Técnica Conjunta N. 
17/2020/CGLNRS/DPR/SERES/SERES, e a Portaria Conjunta SES SEDUC RS N˚ 01/2020 de 01 de 
junho de 2020; 

4) Considerando a possibilidade de desenvolver estágios/internatos/práticas com 
presencialidade física em diversas áreas e com respeito às orientações/medidas de segurança da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), considerando a interação entre campo de estágios, supervisão/
orientação de estágio, Colegiados de Cursos e Pró-Reitoria de Graduação/Educação Básica, Técnica e 
Tecnológica e Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa; 

5) Considerando as orientações do Ministério da Educação e do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação, para o desenvolvimento das ações 
do ensino na Educação Básica;  

6) Considerando a possibilidade de aprendizagem e de desenvolvimento das atividades 
inerentes ao estágio neste período de pandemia;  

7) Considerando eventuais fatores de contraindicação para o engajamento, e riscos que lhe são 
inerentes; e; 

8) A decisão do Colegiado do Curso; 
E, neste momento, conhecedor dos riscos e benefícios da opção escolhida, DECIDO por: 

A. (___) Realizar minhas atividades de estágio de forma remota, nas escolas de abrangência 
da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, em conformidade com as orientações do 
Ministério da Educação e da UFSM, por intermédio da PROGRAD, ciente dos riscos inerentes 
a estas atividades. 

B. (___) Realizar minhas atividades de estágio de forma presencial ou semipresencial, 
incorporando-me, assim, nas determinações e ações conjuntas dos locais de estágio/internato/
prática no enfrentamento da pandemia da COVID-19, em particular o Plano de Contingência 
obrigatório da Instituição de Ensino (art. 8˚ da Portaria Conjunta SES SEDUC RS N˚ 
01/2020). Declaro ainda que: 
i. (___)  Não faço parte do grupo de risco  (definido no item 1 do rodapé); 1

ii. (___)  Faço parte de grupo de risco,1 e que fui devidamente esclarecido(a) de 
que, durante a pandemia da Covid-19, posso optar por realizar minhas atividades de 
estágio de forma remota, ou não realizá-las, sem prejuízo ou efeitos sobre o prazo 
máximo de integralização curricular. Entretanto, mesmo tendo conhecimento do direito 
que me assiste, opto de forma livre e esclarecida, por realizar as minhas atividades de 
forma presencial, semipresencial ou presencial esporádica. 

Santa Maria,____ de _______________ de ______.  
Assinatura do aluno estagiário: ____________________________________________.

 (cuidado ou coabitação suspeita/confirmação COVID – 19, OU sessenta anos ou mais, OU imunodeficiente, doenças crônicas ou graves 1

preexistentes, OU gestante ou lactante, OU coabitação com pessoas do grupo de risco, OU transporte coletivo)


