
 

 

 

 

 

 

 
 

SOLICITAÇÃO 

 

 No período em que a UFSM se encontra em período de suspensão das atividades 

acadêmicas presenciais, a instituição emitiu instruções normativas com o intuito de orientar 

a execução das mesmas de maneira alternativa. 

 Relativa aos estágios extracurriculares, o Art. 3º da IN 03/2020 contém a seguinte 

redação: “As atividades de escolas, comércio e empresas estão sendo diminuídas, ou 

suspensas, os estágios extracurriculares remunerados devem ser tratados nesse sentido 

(entre coordenação de curso, campo de estágio e estudante signatário do compromisso de 

estágio)”. 

 Assim, como forma de resguardar os acadêmicos, faz-se necessário que todos que 

se encontrem com contratos vigentes no período de 17 de março a 16 de abril de 2020, 

período de suspensão das atividades acadêmicas presenciais, conforme portaria 97.935 da 

UFSM, suspendam suas atividades presenciais de estágio. Esta orientação vale no 

caso de prorrogação da suspensão das atividades presenciais. 

 Caso desejem manter seus contratos de estágio vigentes, estas devem ocorrer, 

preferencialmente, em sistema de teletrabalho. Para que o colegiado do curso faça o 

cômputo de horas de ACG no período de suspensão supracitado, solicitamos que 

preencham o Anexo 1, com assinatura do supervisor de estágio na entidade concedente e 

do próprio estagiário. 

Santa Maria, 24 de março de 2020. 
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Prof. Luiz Henrique Figueira Marquezan 

Coordenador do Curso 
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ANEXO 1 

 

DECLARAÇÃO 

 

 Estagiário: nome, matrícula, CPF 

 Unidade Concedente do estágio: Razão social, CNPJ 

 Supervisor de estágio: nome, CPF 

 

 Considerando a suspensão das atividades acadêmicas presenciais pela 

Universidade Federal de Santa Maria, declaramos, para os devidos fins, conforme 

solicitação da Coordenação do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de 

Santa Maria, que as atividades objeto do contrato de estágio vigente entre as partes 

supracitadas, encontram-se executadas durante o período de pandemia da Covid-19, da 

seguinte forma: 

 (     ) presencial, na sede da unidade concedente; 

 (     ) de forma parcialmente presencial na sede da unidade concedente; 

 (     ) totalmente em teletrabalho; 

 (     ) estagiário em férias; 

 (     ) suspensas; 

 (     ) outra: ______________________________________________ 

 As partes também declaram que receberam cópia da IN 03/2020 da UFSM. 

 A Unidade Concedente também declara que conhece os riscos da execução das 

atividades presenciais e que essas estão sendo executadas com atenção ao resguardo da 

saúde do estagiário, diante dos riscos da pandemia.  

 O Estagiário também declara que conhece e assume os riscos pela execução de 

atividades presenciais, e que concorda que as atividades sejam executadas da forma aqui 

declarada.  

 

         Local, data. 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Assinatura Estagiário     Assinatura Supervisor do Estágio 


