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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ASSINATURA DO CONTRATO DE 

ESTÁGIO PELA COORDENAÇÃO 

 

- Contrato de Estágio 

- Formulário do Estágio 

- Comprovante de matrícula 

- Histórico escolar 

Estes documentos devem ser anexados ao processo de Homologação de estágio no 

PEN. 

Conforme regulamentação do Colegiado do Curso de Ciências Econômicas (Ata 147 do 

CCE), para assinatura dos contratos de estágio prevalecerão as seguintes regras: 

1) As atividades de estágio não podem coincidir com os horários das disciplinas 

que o aluno está matriculado. 

2) O aluno deve estar dentro do prazo regular de integralização curricular: 

- 4 anos – diurno 

- 5 anos – noturno 

3) Para renovação: 

- Estar matriculado em pelo menos 3 disciplinas (com exceção dos prováveis 

formandos) 

- Aprovação em 75% das disciplinas no semestre anterior   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.ufsm.br/documentos/publico/processo/documento.html?idDocumento=13814078
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/processo/documento.html?idDocumento=13814078
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FORMULÁRIO PARA ESTÁGIO 

O presente formulário tem o intuito de acompanhar o estudante do curso de Ciências 

Econômicas em suas práticas de estágio (não-obrigatório) e no efetivo cumprimento das 

suas atividades acadêmicas, conforme regulamentado na Ata 147 do CCE. 

 

Nome: _____________________________________________ 

Matrícula: __________________________________________ 

Turno: (   ) Diurno   (   )  Noturno 

1. Estou renovando o contrato de estágio 

Sim (   )  Não(   )   

2. Estou dentro do prazo regulamentar do curso (4 anos para o diurno e 5 anos para 

o noturno): 

Sim (   )  Não(   )   

3. O horário do estágio não coincide com os horários da oferta das disciplinas que 

estou matriculado: 

Sim (   )  Não(   )  Anexar comprovante de matrícula 

4. Estou matriculado em pelo menos 3 disciplinas: 

Sim (   )  Não(   )   Sou provável formando (   ) 

5. Fui aprovado em 75% das disciplinas no semestre imediatamente anterior. 

Sim (   )  Não(   )  Anexar histórico. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

        Assinatura do aluno 

https://portal.ufsm.br/documentos/publico/processo/documento.html?idDocumento=13814078

