Dúvidas frequentes sobre o Estágio Supervisionado Obrigatório para o CAU/UFRRJ:


Qual o total de horas obrigatórias a serem cumpridas? 360h



Como faço para me inscrever no estágio? Através da inscrição nas Atividades
Acadêmicas de Estágio AA008 e AA009



Qual a carga horárias das Atividades Acadêmicas de Estágio? 180h cada



Quando se matricular na AA008 e AA009? No período de inscrição de disciplinas



Posso me matricular nas duas Atividades ao mesmo tempo? Sim. Uma atividade não é
pré-requisito da outra.



Tem requisitos? Sim. Além de regularmente matriculado no Curso, o discente deverá
ter cursado, com aprovação, pelo menos 50% da grade obrigatória do curso.



Qual o momento ideal para me matricular nas Atividades Acadêmicas de Estágio? Tão
logo tenha intenção de realizar estágio supervisionado obrigatório e preencha os
requisitos necessários. Mesmo que ainda não tenha nenhum estágio em vista.



E se eu me matricular e não conseguir estágio? Não há problema. Pois as Atividades
Acadêmicas não repercutem no Coeficiente de Rendimento (CR). A atividade é
lançada como Não Cumprida (NC). Posteriormente o discente matricula-se
novamente.



E se eu conseguir um estágio e não estiver matriculado nas Aas? Também não há
problema. Mas, para o cômputo das horas deve-se realizar o Registro do seu estágio
na DEST.



Como oficializo meu Estágio Supervisionado na universidade? Matriculando-se nas
Aas correspondentes, e Registrando o estágio e a Contratante (empresa que está
oferecendo estágio) não DEST.



Quando registrar meu estágio obrigatório na DEST? Tão logo encontre um estágio. O
registro deve ser feito antes do início do estágio para que as horas sejam
computadas integralmente.



Quais são as etapas para registro no DEST? São as seguintes: (i) Preencher os
requisitos para o estágio; (ii) Cadastro do seu estágio (Ficha de Estágio); (iii)
Assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (contrato) entre a Contratante,
Discente e Universidade.

