
ORIENTAÇÕES
GERAIS Atenção para as mudanças

do Projeto Pedagógico do
Curso e da Comissão de

Estágios!



Destaques 
1

2

O novo PPC aplica-se aos alunos
do 1º ao 8º Semestres

O 9º e 10º concluem no PPC anterior

3

4

Todos os procedimentos de estágios
(obrigatórios e não obrigatórios) passam a
ser via SEI

O aproveitamento da carga horária de
estágio deve ser solicitado APÓS realizada
matrícula.



1º de junho de 2021

Como
aproveitar o

estágio
externo para
as disciplinas

de estágio?

1

2

As horas de estágio supervisionado externo
somente poderão ser aproveitadas nas
disciplinas de prática real;

O aluno deve primeiro estar matriculado nas
disciplinas de pratica real, respeitados os pré
requisitos;

3

4

Apresenta a requerimento de aproveitamento
de carga horária juntamente com o relatório de
aproveitamento de carga horária.

O docente supervisor, membro da COE, emite
parecer favorável ou não, e encaminha ao
coordenador do EMAJ.



1 2

Formulários e
Requerimentos

As informações gerais sobre Estágios
constam na pagina : https://estagio.ufms.br/

LEIA SEMPRE O CONTEÚDO DA PAGINA

Formulário de
Dados de Estágio

Relatório de
Estágio

Requerimento de
Aproveitamento

de CH
Deve ser preenchido

imediatamente após a
assinatura do Termo de

Compromisso de Estágio.

Deve ser preenchido
semestralmente e/ou quando
solicitar aproveitamento de

carga horária de estágio.

Para os alunos
MATRICULADOS em uma das

discipllinas de prática real que
queiram aproveitamento de

Carga Horária.



1º de junho de 2021

Como
aproveitar o

estágio
externo

AAC?

1

2

Os alunos que realizam ou realizaram estágio
quando matriculados no 1º ao 6º semestre
podem aproveitar CH para  AAC;

Uma vez aproveitada a CH para AAC NÃO
poderá ser também aproveitada para Estágio
Obrigatório.

3

4

O aluno deve estar matriculado em CND- AAC,
no 10º Semestre, e então apresentar à
Comissão de AAC os respectivos relatórios de
Estágio e parecer da COE.

É de responsabilidade do discente acompanhar o
seu processo SEI de estágio.



ATENDIMENTO COE
Atendimento remoto: https://chat.whatsapp.com/BkZgFgCOdrn4cvYQvTQm5x

Atendimento Presencial: 
Terça feira: 14h30 às 17h00
Quinta feira: 8h30 às 11h00

Presidente da CoE: Heloisa Portugal
Membros: Caricielli Maísa Longo, Carolina Ellwanger, Elton Fogaça da Costa, Evandro Carlos

Garcia, Josilene Gernandes Ortolan di Pietro, Larissa Mascaro Gomes da Silva de Castro.
Representante discente: Rita de Cássia Martins dos Santos



A mente é como um músculo
— quanto mais você a

exercita, mais forte ela fica e
mais ela pode expandir.

Idowu Koyenikan


