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Ofício n.º 252/2021/PROGRAD/UNIPAMPA

Bagé, 11 de novembro de 2021.

Às

Coordenações Acadêmicas

Coordenações de Cursos de Graduação 

Interfaces de Estágios

 
Assunto: Aprovada Nova Resolução de Estágios.

 

Prezados(as) ,

 

1. Ao cumprimentá-los(as) cordialmente, informamos que foram aprovadas as novas
Normas para os Estágios des nados a discentes de cursos de graduação, presenciais ou a distância,
vinculados à Universidade Federal de para estágios cuja unidade concedente Unipampa (Resolução
CONSUNI/UNIPAMPA Nº 329/2021).

2. Cabe mencionar que a referida resolução é um importante avanço em direção a
desburocra zação do processo de estágio, pois dispensa a celebração de convênio de estágios,
exigindo apenas a celebração do termo de compromisso de estágio(TCE). Os convênios de estágio
somente serão realizados quando exigidos  pela parte concedente do estágio. 

3. Além disso, a referida resolução es pula prazo para que seja ins tuído um sistema
de registro e controle de estágios, dentro dos sistemas acadêmicos ins tucionais, fato que irá agilizar
a realização dos TCEs e possibilitar a extração de informações gerenciais para atender demandas das
Unidades Acadêmicas, PROGRAD, CENSO, entre outros demandantes. 

4.  Com relação a elaboração do TCE, de acordo com a Resolução CONSUNI/UNIPAMPA
Nº 329/2021, Art. 43, após aprovação da proposta de estágio (local de estágio e plano de a vidades)
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; 

https://sites.unipampa.edu.br/consuni/files/2021/11/res-_329_2021-nova-norma-estagios.pdf


d) Plano de A vidades aprovado pelo orientador, contendo a descrição das
atividades a serem desempenhadas pelo estagiário, que deverá ser anexado ao TCE.

 

5. Destacamos que a celebração do TCE seguirá as orientações vigentes, disponíveis na
pá g i na https://sites.unipampa.edu.br/estagios/orientacoes-para-realizacao-do-tce-via-sei/, devendo
ser anexado aos processo SEI de estágio do aluno: 

a) Cópia do formulário eletrônico preenchido pelo discente; 

b) Termo de Compromisso de Estágio com Plano de A vidades anexado, assinado
pelo discente, pelo orientador e pela parte concedente (Coordenação Acadêmica não precisa
assinar); 

c) Bole m mensal de frequência encaminhado pela parte concedente ou pelo
orientador; 

d) Relatório de Avaliação do desempenho do estagiário pelo supervisor; Relatório
Final ou outro instrumento previsto no PPC; 

e) Relatório de Avaliação do estágio; 

f) Termo de Renovação ou Dissolução (quando houver).

6. Observa-se que não é necessário solicitar e/ou anexar documentos da parte
concedente de estágio ao Processo SEI do Termo de Compromisso de Estágio, uma vez que as TCEs
serão assinados por todas as partes envolvidas. 

7. Para maior agilidade na assinatura pela parte concedente de estágio, foram dadas
permissões para os Interfaces de Estágio possam liberar cadastros de usuários externos. 

8. Para liberar um usuário externo está disponível no SEI o menu Administração →
Usuários Externos → Listar, onde o Interface deverá pesquisar pelo nome ou e-mail da parte
concedente, clicar em “Alterar Usuário Externo” e mudar a situação para “Liberado”.

https://sites.unipampa.edu.br/estagios/orientacoes-para-realizacao-do-tce-via-sei/


 

9. Ainda com relação ao registro dos Termos de Compromisso de Estágio, até que seja
implantado um sistema de informações gerencial para os estágios, recomendamos que os interfaces
de estágio mantenham uma planilha eletrônica com registros dos processos SEI referente aos estágios
da Unidade. 

10. Considerando o formato das informações necessárias para o CENSO, sugerimos que
a planilha eletrônica contenha no mínimo as seguintes informações: 

a) Semestre Letivo

b) Curso

c) Nº do Processo SEI

d) Nome Completo do Aluno

e) CPF do aluno (necessário para o CENSO)

f) Número de Matrícula do Aluno

g) Unidade Concedente do Estágio



h) Estágio Obrigatório ou Não Obrigatório

i) Estágio com ou sem bolsa

j) Início e Fim da vigência do TCE

11. Oportunamente, usamos deste expediente para consultá-los com relação aos
modelos de termos de compromisso de estágios que estão sendo adotados. Gostaríamos de
verificar se há necessidade de modelos diferentes dos disponibilizados pela Prograd, como por
exemplo modelos específicos por área. 

 

Permanecemos à disposição em caso de dúvidas.

Atenciosamente,

 

Shirley Grazieli da Silva Nascimento

Pró-Reitora Adjunta de Graduação

Bruno Martinato

Coordenador de Processos Acadêmicos

Jôse Storniolo Nunes Brasil

Chefe da Divisão de Programas, Projetos e Estágios

 

Assinado eletronicamente por SHIRLEY GRAZIELI DA SILVA NASCIMENTO, Pró-Reitora Adjunta
de Graduação, em 11/11/2021, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por BRUNO MARTINATO DE BARROS, Coordenador de Processos
Acadêmicos, em 11/11/2021, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por JÔSE STORNIOLO NUNES BRASIL, Chefe da Divisão de Programas,
Projetos e Estágios, em 11/11/2021, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, de acordo
com as normativas legais aplicáveis.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0664057 e o código CRC 9EE83E59.

Referência: Processo nº 23100.018726/2020-28 SEI nº 0664057

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

