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O  QUE  É  ESTÁGIO?1 .

1.1 Definição do Estágio:

 

 

ESTÁGIO é ato educativo escolar

supervisionado desenvolvido no ambiente de

trabalho, que visa a preparação para o

trabalho produtivo de estudantes que estejam

frequentando o ensino regular em

instituições de educação superior.

 

É uma excelente oportunidade e para

complementar a formação acadêmica

profissional, adquirir experiência e criar

vínculo com o mercado de trabalho.

 

 

Normas: A Lei Brasileira de Estágios n. 11.788,  

de 25 de setembro de 2009 regulamenta a

atividade de estágio, e na UDESC, a Resolução

n. 66/2014 do CONSUNI dispõe sobre o

estágio Curricular dos estudantes da UDESC.

 

Atenção: Não existe estágio

extracurricular, pois todo estágio

precisa estar condizente com o

Projeto Pedagógico do curso ao qual

o aluno está vinculado.

 



O  QUE  É  ESTÁGIO?1 .

1.2 Diferenças entre Estágio Obrigatório e  Não

Obrigatório 

I

 

O Estágio Obrigatório ,  geralmente

realizado nas últimas fases do

curso como requisito para obter o

diploma, faz parte do currículo e

do projeto pedagógico de cada

curso. É uma atividade profissional

orientada por um professor e

realizada fora ou dentro da

Universidade, em locais de

interesse da Udesc e do aluno.

 

Os estágios acadêmicos na Udesc

podem ser obrigatórios ou não

obrigatórios. O Estágio Não

Obrigatório  é aquele previsto no

projeto pedagógico e realizado em

local de interesse do aluno de

acordo com sua formação

profissional, sempre remunerado. O

aluno poderá cumpri-lo a qualquer

tempo desde que não prejudique o

estágio obrigatório e siga as

disposições legais.



2 .  REQUISITOS

2.1 Quem pode fazer estágio?

 

De acordo com a Lei 11.788, os Requisitos para

fazer estágio são:

 

1 Matrícula e Frequência regular do estudante

nos cursos que admitem estágio, atestados

pela Instituição;

 

2 Celebração do Termo de Compromisso de

Estágio e Plano de Atividades entre o

estudante, a Unidade Concedente de Estágio, a

UDESC e a Agência de Integração (quando

houver); e

 

3 Compatibilidade entre as atividades

desenvolvidas  no estágio e aquelas previstas

no Plano de Atividades de estágio. 

 

Nos cursos da ESAG, todos os

alunos que possuem estes requisitos

podem fazer estágio não

obrigatório já a partir da 1ª fase.

 



2 .  REQUISITOS

2.2 Quem pode oferecer Estágio?

 

De acordo com a Lei 11.788, As pessoas

jurídicas de direito privado e os órgãos da

administração pública direta, autárquica e

fundacional de qualquer dos Poderes da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, bem como profissionais liberais

de nível superior devidamente registrados em

seus respectivos conselhos de fiscalização

profissional, podem oferecer estágio.

 

Dentro destes requisitos, a Unidade

Concedente de Estágio (UCE) deve:

 

- Celebrar  Termo de Compromisso de Estágio;

- Ofertar  Instalações adequadas  e  Supervisor

de Campo;

- Contratar  Seguro contra acidentes pessoais

em favor do estagiário; 

- Enviar à Instituição de Ensino  Relatório de

Atividades a cada 6 meses; 

- Entregar rescisão com Relatório de

Atividades, quando do desligamento do

estagiário no período de vigência.

 

 

 



2 .  REQUISITOS  

2.3 Quais os requisitos Legais do estágio?

 

Para a celebração do Termo de Compromisso

(TCE) com Plano de Atividades (PA), é

necessário observar alguns requisitos:

 

1. Jornada de atividade: até 30h semanais ou 6h

diárias, observando no cálculo se o estudante já

cumpre ou irá cumprir estágio obrigatório;

 

2. Pagamento de bolsa-auxílio ;

 

3. Pagamento de  auxílio-transporte;

 

4. Pagamento de  seguro contra acidentes

pessoais;

 

5. Vigência máxima de  2 anos, com direito a 30

dias de recesso a cada 1 ano de estágio ou

correspondente;

 

6. Descrição das atividades a serem realizadas;

 

7. Assinaturas da UCE, estudante

 e Agência de Integração 

(quando houver).

 



3 .  O  PORTAL  DE  ESTÁGIOS  

3.1 Para que serve?

 

O portal de estágios é a página oficial do

sistema de estágios da UDESC

(http://estagios.udesc.br/) ,  onde é possível

ofertar e se candidatar à vagas de estágio,

efetuar solicitação de novo estágio e imprimir o

documento, além de poder cadastrar e gerenciar

o currículo do aluno:

 

 

 

 

 

http://estagios.udesc.br/


3 .  O  PORTAL  DE  ESTÁGIOS  

3.2 Como cadastrar uma vaga de estágio?

 

A Unidade Concedente de Estágio, preenchendo

os requisitos no item 2.2 deste manual, poderá se

cadastrar acessando no menu superior o link

"Empresa/Órgão":

 

 

 

 

 

- Vá no menu esquerdo o link em "Vagas de

estágio Não Obrigatório" e clique em "cadastrar

vaga":

 

 

 

 

 



3 .  O  PORTAL  DE  ESTÁGIOS  

3.3 Outras funcionalidades para a UCE:

 

- Receber avisos de alunos interessados na vaga;

 

- Gerenciar a vaga, podendo modificá-la ou excluí-

la;

 

- Solicitar o novo estágio para gerar o Termo de

Compromisso no modelo da Udesc (se cadastrando

somente como Concedente). Se já possui modelo

próprio de documento, deve se cadastrar como

Agente e Concedente.

 

 

- Para fazer a solicitação, clique em "meus

Estágios", depois em solicitações de Estágio, e em

seguida "Cadastrar":

 

 

 

 

 

Após a aprovação da solicitação, o

documento (se for no modelo da

Udesc), vai estar disponível para

download.

 



3 .  O  PORTAL  DE  ESTÁGIOS  

3.4 Funcionalidades para o aluno:

 

- O aluno efetua o login na página inicial do portal

com a mesma senha utilizada para acessar o SIGA:

 

 

 

 

 



3 .  O  PORTAL  DE  ESTÁGIOS  

3.4 Funcionalidades para o aluno:

 

Pelo menu esquerdo, é possível:

 

- Gerenciar seu currículo;

 

- Acompanhar e consultar  oportunidades de

estágio;

 

- Solicitar aprovação de seu estágio e imprimir seu

Termo de Compromisso de Estágio (quando é o

modelo da UDESC)

 

- Para cadastrar seu novo estágio não obrigatório,

clique em "Estágio Não Obrigatório":

 

 

 

 



3 .  O  PORTAL  DE  ESTÁGIOS  

- Após acessar o link  "Estágio Não Obrigatório",

clique em  "cadastrar:

 

 

 

 

- Após Selecionar seu curso e o CNPJ da UCE,

preencha os dados solicitados :

 

 

 

 



3 .  O  PORTAL  DE  ESTÁGIOS  

- Selecione a agência de integração. Se não houver,

selecione "UDESC", quando o modelo de TCE for da

UDESC:

 

 

 

 

Atenção:

Descreva o valor

do Auxílio -

transporte (item

obrigatório) no

campo

"Benefícios"!

 

 

 

 



3 .  O  PORTAL  DE  ESTÁGIOS  

- Após preencher todos os dados, selecione "Enviar

para Aprovação":

 

 

 

 

- Observe a mensagem de confirmação:

 

 

 

 

- Acompanhe a aprovação

da sua socilitação em

"Solicitações de Estágio".

Após a aprovação da

solicitação, o documento

(se for no modelo da

Udesc), vai estar

disponível para

download.

 

 

 

 



3 .  O  PORTAL  DE  ESTÁGIOS  

Para mais informações, acesse os tutoriais

disponíveis no link:

 

 http://estagios.udesc.br/apresentacao

 

Ou clique no ícone abaixo:

 

 

Bom estágio e sucesso!!!

 

 

 

 

Leve a documentação

aprovada para assinar na

Coordenação de Estágios,

mas não se esqueça de

colher assinatura da

empresa e assinar!

 

 

http://estagios.udesc.br/apresentacao


Coordenador de Estágios:  

Felipe Eugênio Kich Gontijo

 

Servidores:  

Mariana Olivo Furtado

Sérgio de Paula

 

 

EQUIPE 

 

Segunda a Sexta das 8:00 às 20:00h

Telefone:  (48) 36648238

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
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