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MANUAL DE FUNCIONAMENTO 

 

1. Descrição 

1.1. Coordenadoria de estágios 

A coordenadoria de estágios da administração (CSE, Bloco G, primeiro andar, sala 01) é              

associada ao Departamento de Administração (CAD) responsável pelo registro e          

acompanhamento dos estágios não obrigatórios pela plataforma SIARE dos cursos de           

Administração, Administração (Noturno), Administração (EaD) e Administração Pública (EaD).         

Sua coordenação é definida por uma comissão nomeada pelo chefe de departamento e composta              

por um professor titular e dois suplentes. A comissão foi designada pela Portaria N.º              

143/2019/CSE, de 30 de outubro de 2019, para um mandato de dois anos e possui a seguinte                 

composição:  

Titular: Allan Augusto Platt 

Suplente: Marcos Antonio de Moraes Ocke 

Suplente: Ricardo Niehues Buss 

  

1.2. Auxiliar da coordenadoria 

O auxiliar da coordenadoria é um estagiário associado ao CAD na modalidade PIBE, com              

regime de trabalho de 20 horas semanais e duração de estágio definida conforme calendário              

emitido anualmente pelo DIP/PROGRAD. O auxiliar será responsável por garantir o           

atendimento presencial e remoto da coordenadoria em horários acertados juntamente com o            



coordenador, de forma que cumpra as 20h contratuais e garanta atendimento no período matutino              

e noturno.  

Entre as funções do auxiliar, estão: auxiliar estudantes e docentes dos cursos de             

Administração nos procedimentos referentes ao SIARE; supervisionar os procedimentos para          

registro de documentação no SIARE (recebimento, conferência, assinatura, entrega de vias e            

arquivamento); prestar atendimento via telefone e e-mail durante os horários de funcionamento;            

preencher declarações de realização de estágio e de orientação; auxiliar as coordenadorias dos             

cursos na conferência e atualização da situação de estudantes formandos; atualizar o site da              

coordenadoria com avisos e divulgação de oportunidades de estágios. 

 

2. Documentação 

A coordenadoria de estágios é responsável pela emissão e/ou supervisão dos documentos            

abaixo. Para os cursos de Administração, só existem registros de estágio na modalidade de              

estágio não obrigatório.  

2.1. Termo de Compromisso de Estágio (TCE) 

O TCE é o documento equivalente ao contrato de estágio. Ele apresenta as informações              

gerais sobre o estágio (prazo, carga horário, concedente, seguro, salário, etc). Ao solicitá-lo,             

gera-se um número de registro ao qual o estágio em questão estará associado - o número é                 

crescente e único em toda a UFSC, ou seja, cada novo estágio receberá o número posterior à                 

última entrada no SIARE - e todos os demais termos estarão associados a esse registro, que só                 

será finalizado com a entrega do RAENO final. As partes assinantes desse contrato - que serão as                 

mesmas para todos os demais termos - são: o estagiário; o supervisor no local de estágio; o                 

professor orientador; o representante da concedente (para estágios fora da UFSC) ou o diretor do               

DIP (para estágios oferecidos pela UFSC); e o coordenador de estágios. (ANEXO 1) 

2.2. Termo Aditivo (TA) 

O termo aditivo cumpre a função de alterar alguma informação no TCE, como             

prorrogação do prazo de término, alteração no nome do supervisor ou no valor do salário. Não                

existe limite para o número de alterações por termo nem de termos aditivos por TCE. 

 

2.3. Termo de Rescisão (TR) 



O termo de rescisão serve para encerrar um estágio antes do prazo de término registrado.               

Ele pode ser registrado até 30 dias antes do novo prazo de término e deve constar justificativa                 

para a rescisão. 

2.4. Relatório de Atividades de Estágio Não Obrigatório (RAENO) 

O RAENO serve como relatório de avaliação das atividades realizadas e possui duas             

modalidades. O RAENO parcial deve ser preenchido a cada seis meses e enviado de forma               

virtual pelo SIARE, não sendo necessária a entrega física ou assinatura. O RAENO final, por sua                

vez, é o documento de encerramento do registro de estágio. Ele é liberado no SIARE 30 dias                 

antes do prazo de término de estágio e após o preenchimento de todos os RAENOs parciais                

exigidos. Além de constar com as informações do RAENO parcial, ele também exige             

informações referentes às férias (usufruídas e/ou paga em pecúnia). Ele deve ser entregue com a               

avaliação, que consta no documento após ser gerado, preenchida pelo supervisor. O RAENO             

final também serve como validação da realização do estágio enquanto horas complementares. 

2.5. Declaração de Realização de Estágio 

Além dos documentos de registro de estágio, a coordenadoria de estágios emite duas             

modalidades de declaração. A primeira delas é uma declaração de realização de estágio que              

substitui o RAENO final que já foi registrado e que foi extraviado. Ela consta as informações                

principais do estudante e do registro de estágio no SIARE e é assinada pelo coordenador.               

(ANEXO 2). 

2.6. Declaração de Orientação 

A segunda modalidade de declaração é uma declaração de orientação. Nela, apresenta-se            

uma listagem das orientações realizadas por um professor num dado período para validação em              

processos de progressão. Comumente, essa declaração é entregue para todos os docentes no final              

de cada semestre mas pode ser realizada a pedidos. Assim como a anterior, essa declaração é                

assinada pelo coordenador.  

2.7. Documentação da Concedente ou de Agente de Integração  

Alguns estudantes possuem, além da documentação do SIARE, uma documentação por           

parte da empresa concedente ou do agente de integração. Nesse caso, o coordenador é o               

representante da UFSC. Para assinar esses documentos, é necessário que o estudante tenha             

possua um documento equivalente no SIARE - salvo em termos como avaliações parciais ou              



termos de realização que não possuam equivalência - e recomenda-se que a assinatura do              

documento externo seja feita concomitantemente à assinatura e registro do documento da UFSC.  

3. Procedimento de registro 

Abaixo seguem os passos necessários para registro de TCE. Os demais termos (TA, TR e               

RAENO final) devem seguir os mesmos passos e só é permitido registrar um termo de um                

mesmo estágio por vez. 

3.1. Solicitação de registro de estágio 

Como primeiro passo, o estudante deve fazer uma solicitação de registro no SIARE, que              

pode ser acessado através do acesso unificado da UFSC. Na página inicial do SIARE, a               

solicitação pode ser acessada pelo menu superior ou pela mensagem “Para solicitar um novo              

Registro de Estágio clique aqui.”. O prazo de início do TCE deve respeitar o limite de 30 dias,                  

seja retroativamente ou antecipadamente e, após gerado, deve ser entregue em até 60 dias. Sobre               

o TCE, seguem as principais informações: 

- Nos cursos de Administração, todos os estágios são de caráter não obrigatório; 

- O período máximo de duração de estágio em uma mesma instituição/empresa concedente,            

independente de realizado sob um único registro ou mais de um, é de 2 anos, contando o                 

primeiro e o último dia; 

- O prazo de início do TCE deve respeitar o limite de 30 dias, seja retroativamente ou                

antecipadamente; 

- A carga horária semanal máxima permitida é de 30 horas; 

- O estudante deve preencher ao menos uma disciplina relacionada com a vaga de estágio              

em questão; 

- Para contratos realizados fora da UFSC, é necessário que a empresa esteja cadastrada             

através de Termo de Convênio atualizado junto ao DIP e em acordo com a vaga               

oferecida; 

- No caso de estágio oferecido pela UFSC na modalidade PIBE, o estudante deve             

preencher o código do estágio, o que preencherá as informações referentes à bolsa,             

auxílio transporte, seguro e supervisor; 

- O estudante deverá selecionar um professor orientador que seja efetivo e integrante do             

CAD; 

https://siare.sistemas.ufsc.br/restrito/index.xhtml#
https://siare.sistemas.ufsc.br/restrito/index.xhtml#


- O Plano de Atividades de Estágio (PAE) deve ser preenchido em acordo com a vaga de                

estágio e com a disciplina associada. 

- O termo deve ser entregue em até 60 dias - prazo exclusivo para o TCE. Caso não                 

ocorra, o registro ficará condicionado ao resgate do TCE pelo DIP;  

 

3.2. Autorização de registro de estágio 

Preenchidas as informações, o estudante deve enviar a solicitação de registro de estágio.             

O coordenador de estágio deverá conferir as informações registradas e autorizar a solicitação ou              

solicitar alterações ao estudante. 

3.3. Emissão de documento e assinatura 

Com a aprovação da solicitação, o SIARE gera o documento do TCE (ANEXO 1). O               

deverá emitir uma via do termo para cada assinatura. Para estágios externos, essas vias devem               

ser assinadas preferencialmente na seguinte ordem: estagiário; representante da concedente e           

supervisor de estágio; professor orientador; coordenador de estágios (assinatura e carimbo). Com            

as demais assinaturas, o estudante deve entregá-las, preenchida a data, à coordenadoria durante o              

horário de atendimento ou através da caixa de correspondência. Caso exista termo de             

compromisso por parte da concedente ou de agente de integração, ele deverá ser entregue              

conjuntamente, assinado pelo estudante e pelas demais partes assinantes.  

Para estágios ofertados pela UFSC, a sequência de assinatura indicada é: estagiário;            

supervisor de estágios; professor orientador; coordenador de estágios (assinatura e carimbo);           

diretor do DIP. 

O auxiliar da coordenadoria será responsável registrar o recebimento do termo, conferir            

as assinaturas, carimbar todas as vias no espaço destinado e encaminhá-las para assinatura do              

coordenador. 

3.4. Registro, entrega e arquivamento 

Para estágios externos: Após todas as assinaturas, o auxiliar deverá registrar o termo no              

SIARE como recebido, o que alterará a situação do TCE para “Em andamento”. Após isso, ele                

deverá separar uma via para arquivo da coordenadoria, uma via para o professor orientador e as                

demais vias para serem retiradas pelo estudante, que é responsável por entregá-las à empresa. 

Para estágios ofertados pela UFSC: após assinado pelo coordenador, o estagiário           

deverá retirar todas as vias para serem entregues ao DIP. O diretor do DIP fará a assinatura e o                   



registro do estágio - por tratar-se de estágio na UFSC, somente o DIP poderá fazer o registro                 

do termo. O estudante então retirará 3 cópias e deverá entregar 2 delas - a do arquivo e a do                    

professor orientador - à coordenadoria, que fará a separação.  

Via do professor orientador: as vias do professor orientador deverão ser entregues pelo             

auxiliar. Recomenda-se separar os documentos por professor e entregá-las dentro de certa            

periodicidade - por exemplo, mensalmente - através da caixa de correspondência.  

Arquivo: a coordenadoria possui um arquivo organizado por modalidade de termo. Os            

documentos anteriores a 2016 foram realocados e encontram-se em um dos armários da             

coordenadoria. 

4. Procedimento durante a suspensão das atividades presenciais 

Devido à suspensão das atividades presenciais, foram suspensas as entregas físicas de            

documentos e todo o atendimento da coordenadoria está sendo feito de forma remota, via e-mail.               

Segundo o Ofício Circular nº 004/2020/DIP e o Ofício Circular nº 005/2020/DIP, o             

procedimento de registro do SIARE segue as seguintes orientações: 

- O registro de solicitações de novos termos seguirá normalmente; 

- Para registrar a autorização de supervisores de estágio e orientadores, basta que seja             

remetida mensagem eletrônica (e-mail) pelos supervisores e orientadores ao endereço          

administracao.estagios@contato.ufsc.br, contendo nome do docente/supervisor, nome do       

discente e a expressão "autorizo a realização do estágio do estudante..."; 

- Os e-mails de autorização enviados devem ser relacionados a Termos de Compromisso            

de Estágio (TCEs), Termos de Rescisão e Termos Aditivos de estágios não obrigatórios             

pagos pela UFSC; 

- Caso seja solicitado pela empresa concedente, a assinatura do documento (em PDF)            

deverá ser realizada na seguinte ordem: estagiário; representante da concedente e           

supervisor no local de estágio; professor orientador; coordenadoria de estágios; 

- O RAENO final só poderá ser registrado se for encaminhado preenchido pelo supervisor             

e assinado conforme descrito acima; 

- Tão logo as atividades presenciais sejam normalizadas, os alunos deverão providenciar a            

entrega dos documentos devidamente assinados. 

 

 

http://portal.estagios.ufsc.br/files/2020/03/OfA_cio_Circular_004_-_Assinatura_de_documentos_de_estagio_assinado.pdf
http://portal.estagios.ufsc.br/files/2020/03/Oficio_Circular_005_-_Esclarecimentos_of_004_assinado.pdf.pdf


 

 

 

5. Questões gerais 

Contato: a coordenadoria possui ramal (3721-9380) e e-mail        

(administracao.estagios@contato.ufsc.br). O e-mail pode ser acessado via acesso unificado pela          

comissão de coordenação e pelo auxiliar, que ficará responsável por administrá-lo. 

Site: o site da coordenadoria é http://estagios.administracao.ufsc.br/. Nele, são divulgadas          

informações gerais sobre o SIARE, avisos da coordenadoria, a lista de professores orientadores             

disponíveis (ver abaixo) e as oportunidades de estágio enviadas por e-mail. A área restrita pode               

ser acessado via acesso unificado pela comissão de coordenação e pelo auxiliar, que ficará              

responsável por administrá-lo. 

Coordenadoria: o espaço físico para atendimento localizada no bloco G, primeiro andar,            

sala 01. Nessa sala, encontram-se os documentos arquivados e em processo e recomenda-se que              

cada membro da comissão e o auxiliar possuam uma cópia da chave para acesso. 

DIP/PROGRAD: o Departamento de Integração Acadêmica e Profissional é o setor           

responsável pelas normativas de estágio. Ele regula e supervisiona a oferta de vagas por parte da                

UFSC e orienta as coordenadorias de estágio sobre procedimentos. Por ser o setor responsável, o               

DIP pode ser acionado para solução de bugs ou correção de irregularidades no SIARE. 

Professor orientador: o professor orientador é parte assinante dos termos do SIARE. Ele             

deverá ser escolhido pelo estudante e, para ser elegível, o professor deve ser efetivo no CAD e                 

não poderá estar afastado. Nesse sentido, é indicado que o estudante selecione um professor com               

quem tenha contato e que informe previamente o docente escolhido. 

Não existe limite para orientação por parte de um professor, mas é costume da              

coordenadoria de estágios da Administração buscar não sobrecarregar professores com          

orientações. Por esse motivo, indica-se que alguns professores estão indisponíveis por excesso de             

termos vigentes - todavia, esse impeditivo só pode ocorrer de fato se o coordenador de estágios                

recusar novas solicitações que indiquem professores indisponíveis. Para orientar os estudantes,           

existe uma lista no site da coordenadoria indicando a situação dos professores:            

http://estagios.administracao.ufsc.br/professores-orientadores/. 

mailto:administracao.estagios@contato.ufsc.br
http://estagios.administracao.ufsc.br/
http://estagios.administracao.ufsc.br/professores-orientadores/


Assinaturas em caso de afastamento: caso o professor orientador esteja em           

afastamento, o chefe de departamento poderá assinar no lugar do professor orientador de estágio              

já em andamento. Na ausência do chefe de departamento, o mesmo vale ao sub-chefe. 

Assinaturas em caso de afastamento (coordenador): por ser composta por uma           

comissão, indica-se que a coordenadoria possua ao menos 1 professor-membro disponível para            

assinatura. Caso não seja possível, sugere-se que os documentos sejam assinados pelo diretor do              

CSE, para evitar a dupla assinatura por parte do chefe de departamento. 

 

6. Problemas comuns 

TCE expirou o prazo de 60 dias para registro: é necessário solicitar resgate do termo               

ao DIP para ser registrado; 

Supervisor indisponível para assinatura/não foi atualizado no SIARE: quem deverá          

assinar no lugar é o novo supervisor ou algum superior; 

Exclusão/rejeição de termo: para algumas situações - como alterações de informações           

de uma solicitação já autorizada -, é necessário excluir o termo em aberto e registrar novo.                

Somente o coordenador pode rejeitar um termo e normalmente o estudante não consegue             

exclui-lo por alguma inconsistência do sistema. Nesses casos, o procedimento mais adequado é             

solicitar ao coordenador que rejeite o termo e ao DIP para que ele seja excluído e libere novo                  

registro; 

Termos do Tribunal de Justiça: por política interna do TJ, o representante não assina o               

documento de estágio sem que ele seja assinado pela UFSC. Portanto, abre-se uma exceção ao               

TJ nesse sentido, alterando a ordem ideal de assinatura para: estagiário > supervisor > professor               

orientador > coordenadoria de estágios > representante da concedente. É importante lembrar que,             

depois de assinado pelo TJ, o estudante deve entregar duas vias do termo para coordenadoria               

para registro e arquivo; 

Necessidade de alteração de informações no SIARE: existem alguns casos em que não             

é possível fazer a correção ou alteração do registro via Termo Aditivo. O caso mais comum é a                  

necessidade de registro retroativo superior a 30 dias. Nessas situações, o DIP orienta que o termo                

seja assinado normalmente e que a coordenadoria encaminhe a situação ao DIP juntamente com              

uma autorização assinada por parte da empresa - no caso acima, deve ser enviado um documento                

atestando a data original do início do estágio e solicitando sua alteração; 



Prorrogação de estágio após o término do prazo no SIARE: o sistema só permite              

novos registros de termo dentro do prazo de duração: caso não possua nenhum termo em aberto,                

o SIARE alterará automaticamente o status do TCE para “aguardando RAENO” no dia posterior              

à data final. Caso o estudante deseje prorrogar a duração mas perdeu o prazo, ele deverá encerrar                 

o TCE através da entrega do RAENO final e registrar novo TCE contendo as informações da                

prorrogação; 

Registro de TA após o prazo de término original: algumas vezes, o estudante solicita              

um termo aditivo para prorrogação do estágio mas só o entrega assinado após o prazo de término                 

original do SIARE. Isso não impede o registro, mas em geral o registro irá alterar a situação do                  

TCE de “aguardando recebimento de cópia assinada do Termo Aditivo” para “documentos            

pendentes”, o que impede novos registros - incluindo o RAENO final. Trata-se de um bug do                

SIARE: para solucioná-lo, é necessário informar a situação e os dados do TCE em questão e                

solicitar correção do status.  


