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Ter em vista qual instituição deseja estagiar. 

Matricular-se na seguinte disciplina:  AA451 - 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

Escolher um professor-orientador 

Encaminhar todos documentos necessário para a 
DEST; para instuição conscedente; para a 
coodernação do curso de Administração Pública, 
nos prazos estabelecidos. 

Os documentos necessários são: 

1 via preenchida  e assinada da Ficha 
de Cadastro de estágio¹; 

4 vias preenchidas e assinadas do 
Termo de Compromisso de Estágio²; 

Carta de aceite do professor-orientador 
escolhido. 
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Início do estágio 

Fim do estágio 

Término do estágio 

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

cumprimentos de horas, que deve 
ser entregue à coordenação do 

curso; 

Paralelamente, você deverá 
entregar ao professor-

orientador o relatório de 
estágio; 

Uma vez aprovado pelo 
professor-orientador, será 

solicitada, por meio de 
memorando, a emissão do 

certificado pela DEST; 

O discente deverá levar a 
solicitação feita à DEST, para 

que esta emita o certificado de 
conclusão de estágio. 
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Após completar 330 horas* do estágio, você 
deverá solicitar ao concedente uma Declaração 

de cumprimentos de horas³, que deve ser 
entregue à coordenação do curso; 

Paralelamente, você deverá entregar ao 
professor-orientador o relatório de estágio; 

Uma vez aprovado pelo professor-orientador, 
será solicitada, por meio de memorando, a 

emissão do certificado pela DEST; 

O discente deverá levar a solicitação feita à 
DEST, para que esta emita o certificado de 

conclusão de estágio. 
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¹ = Ficha de cadastro de estágio; 
² = Termo de compromisso; 
³ = Declaração de cumprimento das horas. 
*= O aluno poderá reduzir até 100% da carga horária do estágio nas 
seguintes situações: 

 Ter realizados atividades como: Iniciação Científica; atividades de 
extensão, Educacional Tutorial (PET); Iniciação à Docência, 
(PIBID); monitoria e outros similares. 

 Trabalhar com vínculo empregatício em organizações privadas e 
públicas, de qualquer natureza, com ou sem fins lucrativos, atuante 
do terceiro setor e sociedade civil, desde que exerçam atividades 
em áreas afins do curso de Administração Pública. 

 
Leia atentamente o Regulamento de Estágio 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://cursos.ufrrj.br/grad/admpublica/files/2018/03/Regulamento-de-Estágio.pdf

