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OFÍCIO Nº 218/2020/PROGRAD/UNIPAMPA

Bagé, 09 de setembro de 2020.

 

Aos Interfaces de Estágio
 
Às Equipes Dire�vas dos Campi da Unipampa

Assunto: Orientações. Estágios. A�vidades de Ensino Remoto Emergenciais. AEREs.

 

Prezados(as) Senhores(as),

 

1. Ao cumprimentá-los(as) cordialmente, considerando a aprovação do Calendário
Acadêmico 2020 e das Diretrizes Operacionais para a Oferta das A�vidades de Ensino Remoto
Emergenciais - AEREs -, bem como a necessidade de instruí-los(as) acerca dos procedimentos
administra�vos para a operacionalização dos estágios remotos, orientamos:
                         

1.1. no que se refere ao documento Termo de Compromisso de Estágio - TCE -, recomenda-
se a adoção do seguinte fluxo:

Caso optem por u�lizar Formulário GoogleDocs:

1. Aluno deverá preencher, u�lizando seu e-mail ins�tucional, o Formulário GoogleDocs de solicitação
de estágio, disponibilizado na página h�ps://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/ins�tuição);

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.

Caso optem por u�lizar apenas o e-mail:

1. Aluno deverá preencher o modelo do TCE disponibilizado para download na
página h�ps://sites.unipampa.edu.br/estagios , e encaminhá-lo ao interface de estágio do seu
campus, u�lizando seu e-mail ins�tucional;

https://sites.unipampa.edu.br/estagios
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/ins�tuição);

3. adicionar ao processo como documento externo o arquivo PDF do e-mail enviado pelo aluno e o
arquivo pdf do termo de compromisso enviado como anexo no e-mail;

4. 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;

2. Excepcionalmente, durante o período de Pandemia COVID-19, havendo dificuldades em
colher as assinaturas dos envolvidos via SEI, autoriza-se que o TCE preenchido pelo estudante seja
encaminhado pelo interface de estágio à unidade concedente, ao orientador e ao coordenador
acadêmico, por e-mail, no formato PDF, solicitando-se o ACEITE de todos. Entretanto, deverá ser
observado os seguintes procedimentos:
o e-mail de ACEITE, enviado pela conta ins�tucional e devidamente iden�ficado, servirá como
procedimento administra�vo de formalização do TCE, dessa forma, este, bem como eventuais respostas,
deverão ser inseridos no Processo do SEI.

 

3. Tais procedimentos, acordados em reunião de trabalho com os interfaces de estágio,
realizada em 27 de agosto de 2020, visam viabilizar a formalização dos Termos de Compromisso de
Estágio, evitando a necessidade do deslocamento presencial do discente, em atenção às recomendações
de isolamento social no atual contexto.

 

4. Colocamo-nos à disposição para sanar eventuais dúvidas e manifestamos votos de
elevada es�ma e consideração.

 

Atenciosamente,

Jôse Storniolo Nunes Brasil

Chefe da Divisão de Programas, Projetos e Estágios

 

Bruno Mar�nato

Coordenador de Processos Acadêmicos
 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MARTINATO DE BARROS, Coordenador de
Processos Acadêmicos, em 10/09/2020, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JÔSE STORNIOLO NUNES BRASIL, Chefe da Divisão de
Programas, Projetos e Estágios, em 10/09/2020, às 20:31, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0356530 e
o código CRC BABEEF60.

Referência: Processo nº 23100.012406/2020-64 SEI nº 0356530
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