
 
 

 

Prezados acadêmicos,  

A Comissão de Estágio (COE) vem, por meio, informar os procedimentos para a 
formalização dos estágios. 

Solicita-se, devido à pandemia e aos novos procedimentos, que não ocorra a 
entrega física do TCE diretamente à direção, visto que todos os acadêmicos deverão 
seguir os mesmos procedimentos e que serão realizados via processo no SEI (Sistema 
Eletrônico de Informações):  

1. Preencher o termo de compromisso estágio (TCE) no site 
https://estagio.ufms.br. Nessa etapa, se a concedente de estágio fornecer o seu 
próprio modelo de TCE, coloque a opção “modelo externo” e preencha o termo 
da mesma maneira. Todos as informações devem ser preenchidas. 

2. Coloque como “professor orientador” do estágio a profa. Dra. Elaine Dupas, 
telefone (67) 98197-0553, e-mail: elaine.dupas@ufms.br.  

3. A COE irá validar o TCE a partir do preenchimento no site.  
4. Caso tenha sido feito via modelo da UFMS, a COE irá receber um e-mail com o 

arquivo em PDF. Caso tenha utilizado modelo externo, é necessário que seja 
enviado para o email: coedir.cpan@ufms.br. 

5. Após recebimento do TCE, será instaurado processo no SEI com a seguinte 
documentação: TCE e Declaração de Compromisso de Estágio, que será redigida 
pela presidenta da COE.  

6. Caso tenha sido utilizado modelo externo e contenha assinaturas físicas da 
concedente, será necessária apenas a assinatura do Diretor na Declaração de 
Termo de Compromisso de Estágio, que será enviada para o acadêmico via e-
mail. O acadêmico deverá assinar digitalmente, independente da assinatura 
física. 

7. Caso seja utilizado modelo da UFMS ou modelo externo sem assinatura física, é 
necessário que o acadêmico e a concedente assinem como usuários externos 
(ver o manual para cadastro no SEI como usuário externo) -  Trata-se de 
procedimento mais usual. As assinaturas serão solicitadas via SEI pela COE.  

8. Após as assinaturas do acadêmico e da concedente de estágio, a declaração será 
assinada pelo Diretor e será enviada, via e-mail, para o acadêmico.  

Portanto, o acadêmico deverá entregar para a concedente os seguintes 
documentos: TCE e sua respectiva Declaração de Ciência que estará assinada por 
todas as partes. Todo TCE deve conter sua declaração, independente da existência 
da assinatura física do diretor no termo, ou seja, todos devem preencher o 
formulário no site (item 1). 



 
 
9. O acadêmico será responsável por guardar a cópia física do TCE (modelo 
externo assinado fisicamente) para fazer a entrega quando solicitado.  

10. Quaisquer dúvidas, entrar em contato, exclusivamente via e-mail, com a 
Comissão de Estágio. E-mail: coedir.cpan@ufms.br.  

11. Recomenda-se que todos os alunos façam uso do e-mail institucional. 
"Acesse o endereço https://mail.google.com e utilize o nome de usuário (com o 
sufixo @ufms.br) e senha do seu Passaporte UFMS."  

12. A COE tem prazo de até 15 dias para a tramitação e devolução do TCE e da 
Declaração de Ciência. 

Link MANUAL DE PREENCHIMENTO DO TCE: https://estagio.ufms.br/manual/  

LINK CADASTRO USUÁRIO EXTERNO SEI PARA ASSINATURA: 
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_avisar 
_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0  

FLUXOGRAMA PARA CADASTRO USUÁRIO EXTERNO NO SEI:  

https://estagio.ufms.br/fluxograma-para-cadastramento-de-usuario-externo- no-sei/  

 

Atenciosamente,  
Profa. Dra. Elaine Dupas  

Presidenta da Comissão de Estágio  
 


