
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO E PLANO DE 

ATIVIDADES DIGITAL 

 

Os relatórios de estágio obrigatório e não obrigatório não serão celebrados mais de 

forma física, pois foi implantado o modelo Digital via SEI. O Discente deverá acessar o 

Formulário GoogleDocs disponibilizado na página da Divisão de Estágios/UNIPAMPA, 

https://sites.unipampa.edu.br/estagios , onde deverá preencher todas as informações 

exigidas no TCE e Plano de Atividades. O Discente deve utilizar o seu e-mail 

institucional para o preenchimento do formulário. 

Após receber o formulário com todas as informações obrigatórias o interface de 

estágios deverá abrir um processo via SEI e colocar no TCE Digital e Plano de Atividades 

Digital os dados enviados no formulário Digital pelo Discente.  

Posteriormente o interface de estágios enviará o Link para o cadastro de usuário 

externo no SEI do Discente e Parte Concedente. Depois será tramitado o TCE e Plano 

de Atividades Digital para as assinaturas do Discente, Prof. Orientador, Parte 

Concedente e Coordenação Acadêmica.  

 

Na página do Campus Dom Pedrito/Estágios está disponível um passo a passo de 
acesso a página da Divisão de Estágios/UNIPAMPA para o preenchimento do 
formulário GoogleDocs com as informações que deverão constar no TCE e Plano de 
Atividades. 
 
 
 

Fluxo do Termo de Compromisso de Estágio e Plano de Atividades:  
 
 
1. Aluno deverá preencher, utilizando seu e-mail institucional, o Formulário GoogleDocs de 
solicitação de estágio, disponibilizado na página https://sites.unipampa.edu.br/estagios;  
 
2. O interface de estágio deverá abrir, via SEI, um processo por TCE/discente, o qual deverá ser 
associado ao processo (ferramenta do SEI “anexar processo”) que estabelece o convênio com a 
unidade concedente de estágio (empresa/instituição);  
 
3. Adicionar ao processo novo documento “Termo de Compromisso de Estágio (TCE)” e 
preencha com as informações disponíveis no arquivo do TCE que veio como anexo do e-mail;  
 
4. disponibilizar o TCE para a assinatura via bloco de assinatura para o orientador e para a 
coordenação acadêmica, e como assinatura de usuário externo para a parte concedente e para 
o estudante. 
 


