Fluxo para ESTÁGIO SUPERVISIONADO (Obrigatório)
Setor

Procedimento

1. Faz contato com empresas da área de seu Curso,
2. Faz contato com Professor para Orientar seu Estágio
3. Assina e colhe assinaturas Termo De Compromisso (fornecido
pela empresa ou agente de integração CIEE, Estagiar, Meta, etc).
4. Preenche e colhe assinaturas do Plano de Atividades (em
anexo)
5. Preenche e assina Requerimento de Matricula (em anexo)
ALUNO
6. Imprimir do Portal do Aluno as Atividades correntes e acrescenta
o horário do estágio (para verificarmos se não haverá colisões de
horários)
7. Anexar currículo resumido do supervisor da empresa (tem que
ser da área do design)
8. Entrega todos os documentos na COMGRAD-Design para
matricula e no DECORDI para assinatura da Instituição.
Analisa e dá o parecer e realiza a matricula no Sistema de
COMGRAD
Graduação.
REQUISITOS PARA O(A) ALUNO(A):
 Estar apto para à matrícula em Estágio Supervisionado em Design (ter nas suas
possibilidades de matrícula);
 Preencher o Plano de trabalho (modelo fornecido pela Comgrad) com no máximo de
30 h/semanais e no mínimo 3 meses e 180 horas
 Currículo resumido do Supervisor da empresa que deverá ser da área de
conhecimento do teu curso (1 via);
 As atividades desenvolvidas pelo Estagiário deverão ter, obrigatoriamente, correlação
com as áreas de conhecimento do Curso em que o discente for vinculado na
UFRGS. (design visual ou de Produto)
 UFRGS não assina Termo de Compromisso de Estágio com data retroativa e nem se
responsabiliza por estágios iniciados antes da regularização. (Lei 11.788/08)
 A matrícula na Atividade de Ensino Estágio Supervisionado em Design Visual ou
Produto é realizada na COMGRAD-Design a qualquer momento não tendo a
necessidade de ser em período letivo, podendo ser realizadas nas férias.
 EMPRESAS/INFORMAÇÕES: http://www.ufrgs.br/prograd/aluno/estagios/duvidas-frequentes

 Somente será autorizado estágio em empresa conveniada com a UFRGS ou com
Agente de Integração (CIEE, Estagiar, Meta, etc). Caso alguma a empresa queira
realizar convênio com a UFRGS contato com: estágios@prograd.ufrgs.br ou fone
3308-3379.
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REQUERIMENTO DE MATRÌCULA

Ilmo. Sr.
Sergio Leandro dos Santos
Coordenador da Comissão de Graduação
UFRGS

NOME LEGÍVEL: __________________________________________________________ Cartão
UFRGS _______________ Fone: __________ aluno regularmente matriculado neste período letivo no
Curso Design ________________ , desta Universidade, vem por meio deste solicitar matrícula na
Atividade de:
(

) Estágio Supervisionado em Design Visual

(

) Estágio Supervisionado em Design de Produto

Pelo período compreendido entre ____/______/____ até _____/_____/___

N. T.
P. D.
Data: ______de ________________________de ______.

_____________________________________________
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ANEXO I – PLANO DE ATIVIDADES
Nome do estagiário
Nº cartão UFRGS
Curso
Local de estágio
Agente de integração (se houver)
Período do estágio
Renovação

(

) NÃO

Relatório de Atividades será
Modalidade

(
(

) trimestral
)estágio obrigatório

/

/

/
/
( ) SIM : ( ) 1ª ( ) 2ª (
3ª
( ) semestral
( ) estágio não-obrigatório

)

O PLANO DE ATIVIDADES deve ser compatível com a área de formação do estudante e elaborado em acordo
com este, a parte concedente e a Instituição de Ensino. Integra o TCE. A partir das atividades previstas neste
Plano, será elaborado o RELATÓRIO DE ATIVIDADES, com vista obrigatória ao estagiário, a ser entregue à
Instituição de Ensino nos prazos assinalados acima e ao término do estágio.

a) Justificativa do estagiário à escolha do estágio, relação com o curso e importância para sua
formação profissional:

b) Atividades/atribuições que serão desempenhadas no estágio (de forma detalhada e completa,
podendo utilizar o verso ou anexos):

c) Metodologia (como será desenvolvido o estágio, instalações, equipamentos e recursos
disponíveis para o desempenho das atividades):

Visto do Supervisor do estágio na Concedente

____________________________
Assinatura e carimbo ou
Assinatura e nome legível com CPF

Visto do Professor Orientador da UFRGS

_______________________________
Assinatura
Nome:
Data da Aprovação Da Comissão de Graduação
(COMGRAD): ______/_______/______

Ciência do Estudante-estagiário
_______________________________
Assinatura e carimbo COMGRAD/UFRGS
_______________________________
Assinatura
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