
Fluxo de estágio- Campus Dom Pedrito 

Sessenta (60) dias antes do estágio 

1- Decidir o local onde será realizado o estágio e verificar se a parte concedente exige convênio 
de estágio celebrado com a UNIPAMPA; 
2- Escolher o professor orientador do estágio, caso não esteja previsto na disciplina. 

Vinte (20) dias antes de iniciar o estágio 

3- Realizar a matrícula na disciplina de estágio. 

Firmar os seguintes relatórios: 
4- Termo de Compromisso de Estágio; 
4.1- Plano de Atividades do estagiário. 

O discente deverá acessar o Formulário GoogleDocs de solicitação de estágio com 20 (vinte) 
dias de antecedência e preencher as informações exigidas para o Termo de Compromisso de 
Estágio e Plano de Atividades.  
OBS: É obrigatória a assinatura do TCE/Plano de Atividades antes de iniciar o estágio pelo 
discente, professor orientador e parte concedente. 

Resolução 329/2021/UNIPAMPA 
Art. 42. Em etapa prévia à elaboração do Termo de Compromisso de Estágio (TCE), o discente 
deverá dialogar com o supervisor do estágio para construção do Plano de Atividades, o qual 
deverá ser aprovado pelo orientador. 
Art. 43. Após aprovação da proposta de estágio pelo orientador, o discente deverá preencher 
formulário eletrônico com os seguintes dados: 
a) Dados de identificação do discente e do orientador; 
b) Dados de identificação da Unidade Concedente; 
c) Dados de caracterização do estágio; 
d) Plano de Atividades aprovado pelo orientador, contendo a descrição das atividades a serem 
desempenhadas pelo estagiário, que deverá ser anexado ao TCE. 
Durante o estágio 

Preencher diariamente: 

5- Boletim de frequência.  

OBS. Documento a ser enviado para o e-mail  estagio.dompedrito@unipampa.edu.br até o dia 
10 de cada mês. 
No término do estágio 

Firmar os seguintes relatórios: 
6- Avaliação do estagiário pelo supervisor; 
7- Realizar o relatório final de estágio e apresentar para a Banca Examinadora. 

OBS. Os relatórios finais de estágio serão assinados pelo discente, parte concedente e prof. 
orientador. É necessário estar aprovado pela Banca Examinadora o Relatório de Defesa de 
Estágio. O discente deverá enviar os documentos finais para o                                                         
e-mail estagio.dompedrito@unipampa.edu.br e também para o prof. orientador. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


