Preenchimento do Plano de Trabalho
Informações Gerais
O plano de trabalho compõe o Termo de Compromisso de Estágio e, por isso, qualquer alteração em um dos
dois documentos será feita através de Termo Aditivo.
O documento deve ser preenchido no seu formato em PDF.
As assinaturas de TODOS os interessados (estagiário(a), supervisor(a) e professor(a) orientador(a)) devem ser
feitas PREFERENCIALMENTE de forma DIGITAL através do Portal Gov.br do Governo Federal ou mediante
certificado digital (token) para quem tiver.
Existem outras plataformas on-line que também podem ser usadas para assinar digitalmente os documentos
como, por exemplo, o site ClickSign e o Autentique.

O passo a passo para a inserção da assinatura digital pelo Portal Gov.br está disponível no site da PROGEP .

Se não for possível utilizar uma das opções acima para fazer a assinatura digital, deve-se proceder da seguinte
forma:
•
•

Assinar de próprio punho os documentos físicos (impressos) – Nesse caso, preencher em PDF, imprimir,
assinar de próprio punho, carimbar e enviar para a PROGEP pelo Protocolo; ou
Inserir as assinaturas digitalizadas no documento em PDF – Nesse caso, verificar se o formulário não
ficará desconfigurado e com o seu conteúdo comprometido. Após, enviar para a PROGEP/CSID por email.

1. O(A) estagiário(a) ou o(a) supervisor(a) devem preencher as informações a respeito do(a) estagiário(a)
no item 1 do formulário “Identificação do(a) estagiário(a)).

2. O item 2 “Informações do estágio” pode ser preenchido pelo(a) estagiário ou pelo(a) supervisor(a). No
campo “área de atuação do estágio” deve-se informar a área do estágio conforme o curso e a unidade
onde o estágio será realizado. Exemplos de áreas: administração, educação, computação, laboratório,
artes, entre outros.
No quadro “Plano de Trabalho” devem ser informadas quais atividades serão desempenhadas pelo(a)
aluno(a) ao longo do estágio. Esse quadro pode ser preenchido em conjunto pelo(a) supervisor(a) e
pelo(a) estagiário(a) ou apenas pelo(a) supervisor(a).

3. Abaixo do quadro de “Plano de Trabalho”, informar a data em que o documento foi preenchido e, a
seguir, o(a) supervisor(a) e o(a) estagiário(a) assinam nos espaços destinados a cada um. A assinatura
deve ser feita PREFERENCIAMENTE no formato DIGITAL, conforme instruções no início deste
documento.

4. No item 4 “Identificação e ciência do(a) professor(a) orientador(a)”, informar o nome e e-mail do(a)
orientador(a) do estágio. Após, o(a) orientador(a) assina e coloca a data em que tomou ciência do plano
de trabalho.
A assinatura deve ser feita PREFERENCIAMENTE no formato DIGITAL, conforme instruções no início
deste documento.

5. No item 5 “Parecer do(a) Coordenador(a) do curso”, o(a) coordenador(a) preenche o primeiro campo
com o seu nome e após com o nome do curso. Depois, informa através dos quadrinhos se defere ou
indefere o plano de trabalho, considerando o plano pedagógico do curso. A seguir, assina e preenche
com a data em que emitiu o parecer.
A assinatura deve ser feita PREFERENCIAMENTE no formato DIGITAL, conforme instruções no início
deste documento.

6. Assim que estiver completamente preenchido e assinado por todos os interessados, esse documento
deve ser enviado por e-mail para progep.csid@furg.br, para o e-mail do(a) supervisor(a) ou da unidade
onde o estágio será realizado e para o e-mail do(a) professor(a) orientador(a).
O Plano de Trabalho deve ser enviado para a PROGEP no momento da contratação junto com os
documentos pessoais do estagiário e do formulário de dados cadastrais.

