
Aluno é aprovado no estágio

Cadastro feito através do SIGA 3.

Análise realizada pela 
PROGRAD.

Caso aprovado, o aluno receberá 
um email com instruções para 
realizar os próximos passos.

São esses:

Emissão dos documentos ( TCE e PAE)  pelo 
SIGA 3, na seção "Meus estágios". 

Após emitidos converta o TCE e o PAE em 
JPEG na resolução 843 X 1192 e envie os
documentos convertidos para o e-mail da 

Secretaria de Unidade 
(secretaria.eco@ufjf.edu.br).

Assistir aos videos disponibilizados:
https://youtu.be/jDAmZS9Id0A
https://youtu.be/7tPHXEgS9Q0

Caso os dados não estejam corretos, o aluno 
será informado e deverá corrigir os dados no 

próprio siga, enviando novamente para 
análise da PROGRAD.

Se cadastrar no SEI (Sistema Eletrônico de 
Informações) como usuário externo e informar ao 

supervisor e ao responsável pela 
empresa/concedente do estágio para que façam o 

mesmo.
Link para cadastro : 

https://www2.ufjf.br/sei/usuario-externo/
Seguir as instruções da pagina.

Após realizar essas etapas, assim 
que liberado pela PROGRAD, o 

aluno poderá acompanhar através 
do SEI o processo . 

(Atenção às assinaturas a serem 
feitas).

O aluno será notificado, por email, sobre a liberação dos documentos para 
assinatura (eletrônica)no SEI,devendo assim, acessar o link abaixo e assinar.
https://sei.ufjf.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=UFJF&sigla_sistema=SEI

O aluno será comunicado pelo email da homologação do estágio 
e da liberação dos

documentos ( TCE e PAE ) para serem baixados (no SEI) em 
PDF.

Enviar os documentos baixados para a concedente.

TCE,PAE e, caso o estágio seja presencial, 
também será necessaria a assinatura da 
Declaração de Ciência para Estágio Não 

Obrigatório Presencial por parte do aluno e 
do professor orientador.

Iniciar Estágio

Legenda :
TCE- Termo de Compromisso de Estagio.

PAE - Plano de Atividades do Estágio.

Para assinar basta Clicar na 
caneta e digitar a senha do SEI 

no campo indicado.

Após a assinatura, o aluno será notificado 
sobre a situação do processo.

Em caso de dificuldade, fazer contato com 
usuarioexterno.cat@ufjf.edu.br ,

 WhatsApp (32) 2102-3911 ou endereço de e-mail: 
faleconosco@ufjf.edu.br.

Todas as assinaturas são 
realizadas via SEI!
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