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ORIENTAÇÕES – ESTÁGIO SUPERVISIONADO DAS LICENCIATURAS (VERSÃO 2021) 
 
De acordo com a Resolução n.01/2019/FACED UFJF, os estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios 
dos cursos de Licenciaturas “são atividades acadêmicas que se configuram como vivências acadêmico - 
profissionais destinadas a contribuir com a formação profissional dos licenciandos”. Tais atividades são 
orientadas pelos/as docentes que compõem o quadro do Departamento de Educação da UFJF e que atendem 
às áreas de ensino das licenciaturas e ao curso de Pedagogia.  
 
Este documento tem por objetivo sintetizar algumas orientações acerca do processo de homologação do 
estágio, o que permite com que as atividades sejam registradas junto ao histórico de cada estudante e 
perpasse as orientações e avaliações pelos/as docentes da FACED. 
 
Termos importantes  
 
Em se tratando do estágio obrigatório, o primeiro passo é matricular-se nas disciplinas do currículo que 
orientam os estágios na Pedagogia ou nas Licenciaturas (no caso, “Reflexões sobre o ensino e aprendizagem 
de...” e “Estágio Supervisionado em...”, com diferenciações nos títulos a depender de cada currículo/curso de 
licenciatura). Caso o estágio esteja sendo realizado pela primeira vez, é importante que o/a estudante 
cadastra-se no SEI1 (sistema que será utlizado para assinatura dos documentos), bem como solicite o cadastro 
aos docentes da escola concedente. Uma vez matriculado/a, a homologação de estágio ocorre a partir de dois 
documentos que são preenchidos e enviados em formulários próprios no SIGA2: 
 
Termo de compromisso (TC) – quem assina? 

1) O/a estagiário; 
2) O/a representante da concedente (local onde ocorrerá o estágio) 
3) O/a representante da PROGRAD (Pró-reitoria de graduação da UFJF). 

 
Plano de Atividades do Estágio (PAE) – quem assina? 

1) O/a estagiário; 
2) O/a orientador/a (docente da FACED que responde pelo estágio/disciplina correspondente); 
3) O/a supervisor/a (docente da Instituição onde ocorrerá o estágio); 
4) O/a presidente da COE (docente da FACED que coordena/preside a COE). 

 
O site da PROGRAD/UFJF disponibiliza um vídeo e orientações acerca destes documentos3. Contudo, 
adiantamos que para preencher é importante que o/a estagiário tenha em mãos os nomes completos de 
todas as pessoas que assinam o TC e o PAE (exceto representante da PROGRAD), bem como os e-mails do/a 
representante da concedente, do supervisor/a, do/a orientador/a e da COE. Caso seja a primeira vez que o/a 

                                                           
1
 Cadastro no SEI: https://www2.ufjf.br/sei/usuario-externo/  

2
 Ao acessar o SIGA3, clicar em “Estágios > Aluno > Cadastrar Estágio”. 

3
 Acesse em https://www2.ufjf.br/estagio/orientacoes-ere/ e https://www2.ufjf.br/estagio/estagio/orientacoes/  

https://www2.ufjf.br/sei/usuario-externo/
https://www2.ufjf.br/estagio/orientacoes-ere/
https://www2.ufjf.br/estagio/estagio/orientacoes/
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docente supervisor vai supervisionar um estágio da UFJF, será preciso também disponibilizar o número de CPF. 
Por fim, as orientações acerca de carga horária e descrição de atividades serão realizadas pelo/a docente de 
estágio da FACED. 
 
 
Etapas importantes - síntese 
 

 
 
 
 
 

Matricular-se em Estágio 
ou entrar em contato 

com docente de estágio 
(no caso do "não-

obrigatório") 

1o passo: cadastrar-se 
no SEI como "usuário 

externo".  

Cadastro pelo/a 
estudante 

 (feito uma única vez e 
válido para acesso nos 

estágios seguintes) 

 

Acessar em 

https://www2.ufjf.br/s
ei/usuario-externo/ 

 

Cadastro pelas pessoas que 
assinam (sendo docentes da 

UFJF, todos já possuem 
acesso - sendo pessoas 

externas, é preciso que o/a 
estudante encaminhe o link 

do quadro abaixo!) 

Acessar em  

https://www2.ufjf.br/s
ei/usuario-externo/ 

2o passo: cadastrar TC 
e PAE no SIGA 

Ao ter o retorno da 
PROGRAD, salvar os arquivo 

recebido em PDF como 
IMAGEM (caso não tenha 
correções a serem feitas) 

Enviar os arquivos como 
IMAGEM para a FACED (ver 
quadro de e-mails na pág. 

seguinte) 

Aguardar retorno por e-mail 
da FACED para, então assinar 

os documentos no SEI.  
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Uma recomendação: ao preencher o campo “descrição das atividades desenvolvidas” de acordo com as 
orientações do/a docente orientador da FACED, liste os nomes e e-mails das pessoas envovidas. 
 
Uma orientação: quando o TC e o PAE retornarem do SIGA para serem enviados pelos/a estudantes para os e-
mails informados a seguir, os documentos deverão ser enviados como IMAGEM JPEG RESOLUÇÃO 843 X 
1192. 
 
 
Ao receber o retorno dos documentos enviados pelo SIGA e salvá-los como IMAGEM, a quem enviar? 
 

Estudante das licenciaturas (presenciais) secretaria.faced@ufjf.edu.br 

Estudantes de Pedagogia Presencial estagio.pedagogia@ufjf.edu.br 

Estudantes de Pedagogia EAD/UAB estagio.uabfacedufjf@gmail.com 

Estudantes de Licenciatura Matemática EAD/UAB secretaria.limatematica.ead@ufjf.edu.br 

Estudantes de Licenciatura Química EAD/UAB secretaria.faced@ufjf.edu.br 

 
Os documentos foram assinados – e agora? 
 
A homologação ocorre quando todas as partes envolvidas assinam o documento. Isso ocorrendo, o/a 
estudante está apto para iniciar o estágio supervisionado, seja ele obrigatório ou não. Em outros termos: o 
estágio não pode ser realizado equanto não for homologado. Assim, é fundamental que a data de início do 
estágio prevista no PAE, a ser informada pelo/a estudante no momento de preencher no SIGA, seja 
estabelecida prevendo pelo menos 15 (quinze) dias úteis a partir da data de envio pelo SIGA. Os documentos 
de estágio não podem ser assinados com data retroativa, conforte prevê a Lei 11.788/08, a lei dos estágios 
 
Iniciando o estágio obrigatório, é fundamental que o/a estagiário atenda às orientações do/a professor/a da 
FACED nas disciplinas matriculadas ou do docente convidado a orientar o estágio não-obrigatório. São estes 
docentes que vão estabelecer mecanismos pedagógicos de orientação, avaliação e acompanhamento do 
estágio! 
 
Qualquer outra dúvida, procure o/a docente orientador/a ou a COE! 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

Prof. Dr. Alexandre José Pinto Cadilhe de Assis Jácome 
Coordenação de Estágios da FACED 

Prof. Dr. Paulo Henrique Dias Menezes 
Vice-coordenação de Estágios da FACED 
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