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Estágio Supervisionado

Passos para iniciar o estágio:

 Passo 01: Conseguir um local de estágio em uma empresa ou em uma

repartição na UFMS.

 No site https://estagio.ufms.br acessar o menu “notícias” onde são
divulgadas oportunidades de estágios para acadêmicos em várias áreas do
conhecimento.

 Passo 02: Providenciar o Termo de compromisso:

 Consultar as instruções no arquivo “Manual_Portal_Estágio”;

 Acessar o site https://estagio.ufms.br no menu “Termo de Compromisso”;

 Preencher o formulário Termo de Compromisso e imprimir três vias.

Obs: O estágio pode acontecer por meio de Acordo de Cooperação (Convênio) entre a

UFMS e uma concedente de estágio (empresa), não é obrigatória a existência de

convênio para que o estágio aconteça, apenas o Termo de Compromisso é legalmente

suficiente, entretanto, em alguns casos a concedente exige que o convênio seja firmado.

https://estagio.ufms.br/
https://estagio.ufms.br/


 Passo 03: Obter as assinaturas necessárias no Termo de Compromisso:

 O Termo de Compromisso deverá ser assinado em três vias

pelas seguintes partes:

a) Aluno;

b) Representante legal (Presidente, diretor, gerente) da

empresa/local onde será realizado o estágio;

c) Diretor da FAENG.

Após completadas todas as assinaturas, cada parte integrante ficará

com uma via. O aluno deverá providenciar uma cópia do termo de

compromisso assinado e entregá-la ao Presidente da COE do curso

(Prof. Jurandir)
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Obs: Se o estágio for realizado em repartições/departamentos da própria

Universidade, é necessário também a assinatura do termo de compromisso:

Neste caso, o Termo de compromisso deverá ser celebrado entre a repartição

(responsável legal), o aluno e a FAENG.

Após completadas todas as assinaturas, cada parte integrante ficará com uma via. O

aluno deverá providenciar uma cópia do termo de compromisso assinado e entregá-la

ao Presidente da COE do curso (Prof. Jurandir).

 Passo 04: Preencher formulário de “Plano de Atividades” e entregar para o
Presidente da COE do curso (Prof. Jurandir). O Plano de Atividades deverá

ser elaborado sob orientações do Supervisor (no local onde será realizado o
estágio) e do Prof. Orientador na UFMS.

 Obs: No caso de estágio realizado na UFMS, as funções de Supervisor e
Orientador de Estágio poderão ser acumuladas pelo professor Orientador.
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 Obs 01: Deverão ser cumpridas 102 horas de estágio;

 Obs 02: A jornada de atividades de estágio não poderá ultrapassar 6 horas
diárias e 30 horas semanais;

 Obs 03: O estagiário deverá assinar diariamente a “Folha de Frequência” e
mencionar as atividades diárias. Na Folha de Frequência deverão constar
as assinaturas do Supervisor e do Orientador de estágio.

Durante a realização do estágio, deve-se observar o seguinte:
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 A “Folha de Frequência” contendo as assinaturas do Supervisor e do
Orientador de estágio;

 A “Avaliação do Estagiário” contendo a assinatura do Supervisor de estágio;

 O “Relatório final de atividades” desenvolvidas após completar as 102 horas.
O modelo do relatório será definido posteriormente pela COE – Comissão

de Estágio Supervisionado.

Após a realização do estágio, o(a) aluno(a) deve entregar à

COE do curso os seguintes documentos:
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1. Orientações gerais para o Estágio_CSTEI;

2. Manual_do_Portal_estágio;

3. Plano de Atividades;

4. Folha de frequência;

5. Avaliação do Estagiário;

6. Roteiro escrita relatório técnico_CSTEI.

Os seguintes formulários e orientações são disponibilizados

para o(a) aluno(a):


