
 

Ter em vista uma empresa que deseja estagiar 

Matricular-se nas disciplinas: 

a) AA 451 - Estágio Curricular Supervisionado; 

b) IH 674 - Tutoria do Estágio Curricular Supervisionado. 

Além disso, deve procurar a comissão de estágio para formalizar sua orientação. 

Preencher e entregar ao DEST devidamente assinados: 

a) 01 (uma) via da Ficha de cadastro de estágio¹; 

b) 04 (quatro) vias do Termo de Compromisso de Estágio²; 

c) Atestado médico (pode ser solicitado no Posto de saúde da UFRRJ). 

Entregar à coordenação do curso 01 (uma) via do Termo de Compromisso de 
Estágio² para ser arquivado 

Início do estágio 

Finalização do estágio 



 

 
 
1 = Ficha de cadastro de estágio; 
2 = Termo de Compromisso; 
3 = Declaração de cumprimento das horas; 
4 = Solicitação para a emissão de certificado. 
 

* = O aluno poderá reduzir em até 25% da carga horária caso o aluno tenha realizado 
uma destas atividades: Iniciação científica, extensão, vínculo empregatício no setor público ou 
no setor privado com atividades concentradas na área pública. Para isso, será necessária a 
entrega da devida comprovação na coordenação do curso de graduação em Administração 
pública.  

Atividades usadas para abater as atividades acadêmicas complementares não poderão 
ser utilizadas para a solicitação de redução da carga horária do estágio. 

 

Finalização do estágio 

Após completar 330 horas* do estágio 
obrigatório, você deve solicitar ao 
concedente uma Declaração de 

cumprimento das horas³, que deve ser 
entregue à coordenação do curso. 

Sendo aprovada pela coordenação, o 
aluno será aprovado na disciplina AA 

451 - Estágio Curricular Supervisionado 
e poderá confeccionar a Solicitação 

para a emissão de certificado4 

O discente deve levar esse último 
documento ao DEST, para que ele 

emita o certificado final de 
cumprimento do estágio. 

Paralelamente, é necessário entregar o 
relatório de estágio para o professor da 

disciplina IH 674 - Tutoria do Estágio 
Curricular Supervisionado. 

Uma vez que o professor considera o 
relatório satisfatório, poderá aprová-lo na 

disciplina IH 674 - Tutoria do Estágio 
Curricular Supervisionado 

http://institucional.ufrrj.br/dest/estagio/formularios-2/
http://institucional.ufrrj.br/dest/estagio/termo-de-compromisso/
http://institucional.ufrrj.br/dest/estagio/formularios-2/
http://institucional.ufrrj.br/dest/estagio/formularios-2/

