
 
Orientações Gerais sobre Estágios 

1º Passo: 

Verificar se a empresa/instituição é conveniada com a UFJF 

Acessar o SIGA Estágios ou a página eletrônica da Pró-Reitoria de Extensão ou, ainda, 

verificar junto à Coordenação de Convênios/UFJF pelo telefone (32)2102-3962. 

Caso a concedente na qual o aluno realizará o estágio não seja conveniada com a UFJF, 

para fins de estágios, basta providenciar a documentação necessária 

(http://www.ufjf.br/estagio/files/2017/04/NOVO-MODELO-TCE-E-PAE-atualizado-em-

18-04-2017.pdf) para o estabelecimento de convênios, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias à previsão de início das atividades. 

 

Dúvidas, entrar em contato com Coordenação de Estágios: (32)2102-3962. 

 

2º Passo: 

• Se confirmada a existência do convênio, devem ser elaborados, em 03 (três) 

vias de igual teor (link: http://www.ufjf.br/estagio/formularios/formularios/termo-

de-compromisso-de-estagio/): 

• Plano de Atividades: A elaboração do Plano de Atividades do Estágio (PAE), 

seguida da coleta das assinaturas requeridas, precedem à confecção do Termo 

de Compromisso ou do Termo Aditivo. Assim, a data de deferimento do PAE 

nunca poderá ser posterior à data de assinatura dos demais documentos. 

• Termo de Compromisso do Estágio. 

Orientações Importantes: 

• Antes de trazê-los à Coordenação o aluno deve preenchê-los junto à concedente 

com os dados de ambos. 

• O aluno deverá entrar em contato com um professor do Curso de Turismo 

(considerando a área de atuação) para convida-lo para a orientação do estágio. 

• As cópias devem vir assinadas pelo supervisor do estágio na empresa, pelo 

professor orientador e pelo estagiário, onde for especificado.  

• O aluno dá entrada da documentação na Coordenação, através do protocolo de 

documentação e recebe o prazo estipulado para devolução do documento 

assinado e carimbado pelo Presidente da COE (Comissão Organizadora de 

Estágio). 

• No caso de Estágio Obrigatório, após a entrega da documentação, a 

Coordenação do Curso efetivará a matrícula no discente na (s) disciplina (s) 

correspondente. 

 

 

• Em posse das três cópias de cada documento, o discente deve lavá-las à 

PROGRAD, onde serão analisadas e deferido o estágio. 



 

• Os estágios não-obrigatórios deverão ser, obrigatoriamente, remunerados, além 

de contar auxílio-transporte e seguro com acidentes pessoais. 

• Os estágios obrigatórios poderão ser ou não remunerados. No caso de estágio 

obrigatório não remunerado, a empresa deverá conceder, no mínimo, auxílio 

transporte. O seguro contra acidentes pessoais será disponibilizado pela UFJF. 

Observações: 

Prazos para entrega de documentos de estágio 

• Para que tenhamos tempo hábil para tramitar e assinar os documentos de 

estágio, solicitamos que os mesmos sejam protocolados na Central de 

Atendimentos da Reitoria, com antecedência mínima de 6 (seis) dias úteis à 

previsão de início de início de estágio. 

• Caso a concedente na qual o estágio será realizado não seja conveniada com a 

UFJF, para fins de estágios, basta providenciar a documentação necessária para 

o estabelecimento de convênios, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias à 

previsão de início das atividades. 

Retorno da Coordenação de Estágios/PROGRAD 

• A Coordenação de Estágios/PROGRAD, após a aferição dos documentos 

apresentados, estabelecerá interlocução com o requerente (aluno, professor ou 

concedente de estágio) preferencialmente pelo e-mail registrado no protocolo de 

entrega disponibilizado pela Central de Atendimentos. 

Retirada de documentos de estágio 

• Os documentos assinados pela Coordenação de Estágios/PROGRAD deverão 

ser retirados na Central de Atendimentos. 

Horário de funcionamento da Central de Atendimentos 

• A Central de Atendimentos funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e 

aos sábados, das 9h às 12h –exceto feriados e recessos previstos nos 

calendários nacional, municipal e acadêmico. 

Horário de funcionamento da Coordenação de Estágios/PROGRAD 

• Os horários da Coordenação de Estágios/PROGRAD, para atendimento 

presencial e telefônico, são das 10 às 16 horas e das 18 às 20 horas. 

• Durante o período de recesso acadêmico, o horário de atendimento da 

Coordenação de Estágios será reduzido o horário de atendimento presencial e 

telefônico serão das 10 às 16 horas. 

• Esta alteração ocorre em função da alteração dos horários de funcionamento de 

outros setores da Universidade, em especial no prédio da Reitoria. 

Professor orientador 

• É obrigação das instituições de ensino indicar professor orientador, da área a ser 

desenvolvida no estágio (obrigatório ou não obrigatório), como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário (Art. 7º, inciso III da 

Lei 11.788/08). 



Exemplos de atribuições do professor orientador do estágio: 

➢ Manter encontros periódicos com seus orientandos para acompanhamento das 

atividades; 

➢ Oferecer subsídios teóricos ao orientando, quando necessário; 

➢ Reunir-se com a COE, quando esta julgar necessário; 

➢ Solicitar ao orientando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 

(seis) meses, de relatório das atividades (Art.7º, inciso IV da Lei 11.788/08); 

➢ Analisar e avaliar os Relatórios de Estágio etc. 

Relatório de Estágio 

• Deve ser elaborado pelo estagiário em prazo não superior a 6 (seis) meses 

(Art.7º, inciso IV da Lei 11.788/08) e apresentado ao professor orientador, seja 

o estágio obrigatório ou não obrigatório. 

Delegação de competência 

• O representante da parte concedente poderá outorgar à outra pessoa a 

atribuição de assinar documentos de estágio, a saber: Termo de Compromisso 

de Estágio, Termo de Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio ou Rescisão 

do Termo de Compromisso de Estágio. Para tanto, faz-se necessário elaborar 

um instrumento de delegação de competência indicando o seu mandatário. 

Vigência de documentos de estágio obrigatório 

• A vigência dos documentos de estágio obrigatório deverá limitar-se à carga 

horária prevista para o cumprimento da disciplina, na qual o estagiário estiver 

matriculado. Tal restrição se deve ao fato de as horas que excedem à carga 

horária obrigatória serem, necessariamente, contabilizadas como estágio de 

natureza não obrigatória. 


