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APRESENTAÇÃO 

 

Estágio é definido como o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 

no ambiente de trabalho, que visa à preparação do discente para a prática profissional, 

mediante observação, participação, investigação e intervenção. 

A Lei que dispõe sobre os estágios no país é a LEI Nº 11.788, DE  25 DE 

SETEMBRO DE 2008.  No âmbito da UFERSA, são acrescidas as determinações 

acerca de estágios constantes no Regulamento de Graduação, na Resolução 

CONSEPE/UFERSA 002/2019, e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

São duas as modalidades de estágio: 

Estágio Supervisionado Obrigatório - é aquele definido como tal no projeto do 

curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.  

Estágio Supervisionado Não Obrigatório - é aquele desenvolvido como 

atividade opcional, deve ser previsto no projeto pedagógico do curso no âmbito dos 

componentes Curriculares que integralizam a carga horária optativa ou complementar. 

Este tutorial objetiva orientar o cadastro de Termos de Compromisso de Estágios 

Obrigatórios e Não Obrigatórios (TCE’s) pelos discentes da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da 

universidade.  

 

CADASTRO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

E NÃO OBRIGATÓRIO NO SIGAA 

 

Todo estágio realizado por discente vinculado à UFERSA, necessita, 

OBRIGATORIAMENTE, de ser cadastrado no SIGAA, seja estágio obrigatório ou 

estágio não obrigatório. Por determinação da RESOLUÇÃO CONSEPE/UFERSA N° 

002/2019, de 19 de junho de 2019, não existe estágio voluntário. 

O acesso ao SIGAA deve ser feito através do link 

https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/. Para efetuar a solicitação, o discente deve estar 

cadastrado e ter acesso e permissões dentro sistema. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
https://discente.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/124/2019/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CONSEPE-002-2019.pdf
https://discente.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/124/2019/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CONSEPE-002-2019.pdf
https://discente.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/124/2019/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CONSEPE-002-2019.pdf
https://discente.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/124/2019/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CONSEPE-002-2019.pdf
https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/
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Na tela de início, digite no campo destacado seu LOGIN e SENHA e selecione a 

opção “ENTRAR”. 

 

Após entrar no sistema, selecione a opção “ESTÁGIOS” e clique na opção 

“MEUS ESTÁGIOS” e na opção “SOLICITAR CADASTRO DE ESTÁGIO”, em 

seguida, na opção “ESTÁGIO OBRIGATÓRIO” ou “ESTÁGIO NÃO 

OBRIGATÓRIO”. 
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1. Para o caso de Estágio Obrigatório: 

 

As solicitações de Estágios Obrigatórios na UFERSA obedecem aos prazos 

divulgados a cada semestre letivo na página: https://discente.ufersa.edu.br/estagio-

obrigatorio/ . 

 

https://discente.ufersa.edu.br/estagio-obrigatorio/
https://discente.ufersa.edu.br/estagio-obrigatorio/
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 Informe o CPF (em caso de pessoa física)/ CNPJ (em caso de pessoa jurídica) da 

concedente de estágio.  

 Em caso de estágio a ser realizado com Profissional Liberal, informe o número do 

registro profissional. 
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 O Representante Legal é o responsável pela empresa/instituição concedente 

do estágio. Após informar os dados do representante, clique em “Adicionar 

Representante”. 

 Informe a data do início e fim do estágio, que contemple a carga horária 

obrigatória de estágio constante no Projeto Pedagógico do seu curso. 

 A jornada em atividade de estágio obrigatório não poderá ser superior a 6 

(seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 

 O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que 

não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 

(quarenta) horas semanais, desde que esteja previsto no Projeto Pedagógico 

do Curso. 

 Não é obrigatório informar valor de bolsa e auxílio transporte nessa 

modalidade de estágio. 

 O Professor Orientador do Estágio é o  docente da UFERSA, de área correlata 

ao estágio, responsável pelo acompanhamento e fiscalização das suas 

atividades. 
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 Caso não disponha de um Professor Orientador, o discente você deverá 

procurar a Coordenação do seu Curso para que ela indique um docente que 

possa orientá-lo no estágio. 

 O Supervisor de Estágio é o profissional lotado na unidade concedente do 

estágio, com formação ou experiência profissional em área de conhecimento 

desenvolvida no seu curso e que será responsável pelo acompanhamento de 

suas atividades. Após adicionar os dados do supervisor, clique em “Adicionar 

Supervisor”. 

 

 

 

 Informe os horários de atividades no estágio, que não poderão coincidir com os 

horários das suas aulas presenciais. 

 Descreva as atividades a serem desenvolvidas durante o estágio, de forma sucinta, 

e preferencialmente, em tópicos. 

 Agora, é só clicar em “próximo”, confirmar o envio com a senha do SIGAA, 

e a solicitação estará concluída. 

 Caso surja na tela a mensagem “O discente não está matriculado em uma 

atividade de estágio”, desconsidere-a e prossiga com o seu cadastro. 
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FIQUE ATENTO: 

 Após o envio, a solicitação será analisada pelo Coordenador do Curso, 

em seguida, pelo servidor da PROGRAD. APROVADO o termo, o 

discente deverá entrar no SIGAA para imprimir o Termo de 

Compromisso em no mínimo 3 (três) vias e proceder com o 

recolhimento das assinaturas. 

 Caso o status da solicitação seja “Não Compatível” o discente deverá 

efetuar as alterações indicadas pelo Servidor. 

 Finalizado o estágio, o discente deverá cadastrar o Relatório Final de 

Estágio (ver tutorial sobre cadastro de relatórios de estágios) via 

SIGAA até dez dias da data de término do estágio. 

 

2. Para o caso de Estágio Não Obrigatório: 

 

 

 

 Informe o CPF (em caso de pessoa física)/ CNPJ (em caso de pessoa jurídica) 

da concedente de estágio.  

https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do
https://discente.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/124/2018/11/MODELO-FORMUL%C3%81RIO-DE-RELAT%C3%93RIO-DE-ATIVIDADES.doc
https://discente.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/124/2018/11/MODELO-FORMUL%C3%81RIO-DE-RELAT%C3%93RIO-DE-ATIVIDADES.doc
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 Em caso de estágio a ser realizado com Profissional Liberal, informe o 

número do registro profissional. 

 

 

 

 O Representante Legal é o responsável pela empresa/instituição concedente 

do estágio. Após informar os dados do representante, clique em “Adicionar 

Representante”. 

 A jornada em atividade de Estágio Não Obrigatório não poderá ser superior a 

6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 

 É obrigatório informar o valor da bolsa e do auxílio transporte nessa 

modalidade de estágio. 

 O Professor Orientador do Estágio é o  docente da UFERSA, de área correlata 

ao estágio, responsável pelo acompanhamento e fiscalização das suas 

atividades. 

 O Supervisor de Estágio é o profissional lotado na unidade concedente do 

estágio, com formação ou experiência profissional em área de conhecimento 

desenvolvida no seu curso e que será responsável pelo acompanhamento de 

suas atividades. Após informar os dados do supervisor, clique em “Adicionar 

Supervisor”. 
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 Informe a data do início e fim do estágio, que poderá ser de até um ano na 

mesma concedente, prorrogável por igual período, exceto quando se tratar de 

estagiário com deficiência. 

 Informe os horários de atividades no Estágio, que não poderão coincidir com 

os horários das suas aulas presenciais. 

 

 

 

 No caso de Estágio Não Obrigatório o seguro é responsabilidade da unidade 

concedente do estágio. 
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 O aluno deverá, obrigatoriamente, preencher os dados do seguro contra 

acidentes pessoais fornecido pela unidade concedente e anexar a apólice da 

seguradora.  

 Descreva as atividades a serem desenvolvidas durante o estágio, de forma 

sucinta, e preferencialmente, em tópicos. 

 Agora, é só clicar em “próximo”, confirmar o envio com a senha do SIGAA, 

e a solicitação estará concluída. 

 

FIQUE ATENTO: 

 

 Após o envio, a sua solicitação será analisada pelo servidor da 

PROGRAD. 

  APROVADO o termo, o discente deverá entrar no SIGAA para 

imprimir o Termo de Compromisso em no mínimo 3 (três) vias e 

proceder com o recolhimento das assinaturas (exceto no caso do termo 

ter sido emitido por Agente de Integração ou pela concedente do 

estágio). 

 Caso o status da solicitação seja “Não Compatível” o discente deverá 

efetuar as alterações indicadas pelo Servidor. 

 Se o estágio for de um período superior a 6 (seis) meses, deverá ser 

cadastrado relatório parcial a cada (seis) meses.  

 Finalizado o estágio, o discente deverá cadastrar o Relatório de 

Avaliação das Atividades de Estágio Final de Estágio (ver tutorial 

sobre cadastro de relatórios de estágios) via SIGAA até dez dias da 

data de término. 

 O discente não deverá cadastrar  Relatório de Avaliação das 

Atividades de Estágio Final no caso de solicitação de aditivo de 

tempo, nesse caso, deverá ser cadastrado Relatório Parcial. 

 

ATENTE TAMBÉM PARA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: 

https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do
https://discente.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/124/2018/11/MODELO-FORMUL%C3%81RIO-DE-RELAT%C3%93RIO-DE-ATIVIDADES.doc
https://discente.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/124/2018/11/MODELO-FORMUL%C3%81RIO-DE-RELAT%C3%93RIO-DE-ATIVIDADES.doc
https://discente.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/124/2018/11/MODELO-FORMUL%C3%81RIO-DE-RELAT%C3%93RIO-DE-ATIVIDADES.doc
https://discente.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/124/2018/11/MODELO-FORMUL%C3%81RIO-DE-RELAT%C3%93RIO-DE-ATIVIDADES.doc
https://discente.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/124/2018/11/MODELO-FORMUL%C3%81RIO-DE-RELAT%C3%93RIO-DE-ATIVIDADES.doc
https://discente.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/124/2018/11/MODELO-FORMUL%C3%81RIO-DE-RELAT%C3%93RIO-DE-ATIVIDADES.doc
https://discente.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/124/2018/11/MODELO-FORMUL%C3%81RIO-DE-RELAT%C3%93RIO-DE-ATIVIDADES.doc
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 O Termo de Compromisso de Estágio deve ser solicitado com no mínimo 15 

(quinze) dias de antecedência do início do estágio.  

 No caso de cadastro de TCE emitido por Agente de Integração (ex: CIEE, 

IEL) ou pela concedente do estágio, que não atenda o prazo citado acima, o aluno 

deverá preencher o campo “data de início de estágio” (apenas para fins de 

submissão no SIGAA) com uma data que contemple 15 (quinze) dias após a data de 

cadastro do termo. Esse dado será alterado pelo Servidor responsável pela 

aprovação do termo e então constará no sistema a data real de início do estágio. 

 O Termo de Compromisso de Estágio é o documento que comprova 

legalmente a relação de estágio, portanto, o estágio só poderá ser iniciado após a 

assinatura do Termo de Compromisso. 

 

Para mais informações: https://discente.ufersa.edu.br/sobre-estagios/ 

  

 

https://discente.ufersa.edu.br/sobre-estagios/

