
Entenda o Estágio Obrigatório

Curso de Graduação em Geofísica da UFF



O curso de Geofísica possui Estágio 
Curricular Obrigatório no seu 
currículo, portanto:

Todos os alunos precisarão 
fazer Estágio para concluir 
o curso e este estágio pode 
ser 

Externo - realizado em uma 
empresa ou instituição fora da 
UFF.

Interno - realizado na UFF, no 
Departamento de Geologia e 
Geofísica ou ou em outros 
departamentos.



O Estágio e a disciplina Estágio 
Curricular são coisas diferentes.



Estágio
O estágio é ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que 

estejam matriculados e 
frequentando o ensino regular.

● Conseguir uma vaga de estágio 
em alguma empresa, instituição 
ou na própria UFF.

● Formalizar o estágio através do 
TCE (Termo de Compromisso 
de Estágio)

Para realizar Estágio



Informações Importantes sobre Estágio
1. A atividade de estágio é regida pela Lei 11.788, de 25 setembro de 2008 que dispõe sobre 

os estágios de estudantes de estabelecimento de ensino superior, dentre outros.

2. Para ter validade é OBRIGATÓRIA a assinatura do TCE (Termo de Compromisso de 
Estágio) pelas partes que estão envolvidas na realização do estágio (UFF, 
Instituição/Empresa concedente e estagiário) dentro dos termos da Lei 11.788/08 e a 
Resolução UFF 298/2015. 

3. Independente de ser remunerado é imprescindível firmar esse contrato entre a 
empresa/instituição e a UFF, pois é necessário que o estudante esteja amparado pela 
legislação vigente e tenha direito a seguro contra acidentes pessoais e possa declarar o 
estágio como atividade profissional no futuro.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11788.htm


Disciplina 
Estágio Curricular

Estágio Curricular em Geofísica I 
e II são disciplinas obrigatórias 
do currículo do curso em que as 
atividades de estágio realizadas 

pelo aluno serão avaliadas e 
lançadas no Histórico Escolar.

● Fazendo a inscrição  em uma 
das disciplinas de Estágio 
Curricular 

● Apresentando o TCE e a Ficha 
de Avaliação de Estaǵio para 
obtenção da nota.

Como validar o estágio como 
disciplina no Histórico?



Disciplina 
Estágio Curricular

Estágio Curricular em Geofísica I 
e II são disciplinas obrigatórias 
do currículo do curso em que as 
atividades de estágio realizadas 

pelo aluno serão avaliadas e 
lançadas no Histórico Escolar.

● Quando ESTIVER realizando 
estágio em alguma 
empresa/instituição com 
contrato assinado.

● Quando JÁ INICIEI o estágio, 
mas ainda não computei a 
disciplina no histórico.

Quando eu me inscrevo na 
disciplina?



Informações Importantes sobre a disciplina Estaǵio Curricular

1. Para a disciplina Estágio Curricular só podem ser utilizadas atividades que tenham esse 
tipo de vínculo entre instituição/empresa e aluno. O aluno precisa ter assinado contrato 
de estágio seguindo todas as normas legais (Lei 11.788). 

2. IMPORTANTE: projeto de Iniciação Científica ou projetos de natureza acadêmica não 
substituem o Estágio Curricular e não são válidos para cursar a disciplina.

3. O documento que oficializa o estágio é o TCE e não serão aceitos outros tipos de 
documento ou contratos, como declarações de participação ou certificados de agências de 
pesquisa. 

4. Para validar e obter nota em cada uma das disciplinas de Estágio Curricular é necessário 
ter feito um mínimo de 4 meses de estágio com carga horária de 20h semanais.



Passo a passo



Conseguir uma vaga de 
estágio em 
empresa/instituição 
conveniada com a UFF

Enviar o TCE e o 
Plano de Trabalho 
para a assinatura da 
coordenação.

Se inscrever na 
disciplina Estágio 
Curricular I ou II

No final do período 
letivo, enviar a ficha 
de avaliação de 
acordo com as 
instruções da 
secretaria 

Preencher junto com o 
supervisor o TCE e o 
Plano de Atividades

Período de 
inscrição em 
disciplinas/ajuste 
aberto

Sim

Não Guardar a documentação e 
aguardar o período 
seguinte para se inscrever

Como realizar todas as etapas para a conclusão do Estágio?

http://www.estagio.uff.br/


No Estágio Interno, a única 
diferença é que o aluno está 
realizando a atividade dentro da 
própria UFF. Todo o resto se dará 
exatamente como se o estágio 
estivesse sendo feito em uma 
empresa/instituição externa.

Deste modo:

Para conseguir uma vaga é necessário 
verificar nos Departamentos e com os 
professores se existe campo de estágio 
aberto para aluno da Geofísica.

Estágio Interno NÃO é a disciplina Estágio Curricular

É obrigatória a apresentação do TCE e 
do Plano de Atividades para assinatura 
da coordenação antes de iniciar o 
estágio.



No Estágio Interno, o professor 
responsável pelo campo de estágio 
atua como supervisor das atividades 
desenvolvidas pelo estagiário. Em 
sua função, ele tem o papel de ser o 
profissional técnico que irá 
instrumentalizar o aluno para o 
desempenho das atividades.

Deste modo:

Professor Supervisor 
O responsável pela documentação para 
formalização do estágio é o professor 
supervisor (que está oferecendo a vaga)

O supervisor deve ao final do período de 
estágio preencher a ficha de avaliação 
do aluno.

O supervisor NÃO lança a nota do aluno 
no sistema e não tem turmas específicas 
para inscrição em disciplinas.



Outras dúvidas frequentes
Todo semestre são abertas APENAS DUAS turmas de Estágio Curricular. O 
departamento escolhe professores para serem responsáveis por essas turmas e a eles 
caberá analisar as fichas de avaliação e lançar uma nota correspondente no sistema. 
Portanto, não existem turmas específicas de acordo com os professores supervisores 
de cada campo de estágio.

O lançamento de nota é feito sempre no final do período e um tempo antes a 
secretaria envia comunicado para os alunos sobre como proceder para enviar a 
documentação para avaliação

A disciplina Estágio Curricular deve ser cursada por TODOS os alunos, independente 
de terem realizado estágio interno ou externo. 



Onde conseguir mais informação
Página do Setor de Estágio da UFF

Formulários para Estágio Interno Obrigatório

Lista de Empresas Conveniadas à UFF (consulte antes de assinar o TCE)

Envie dúvidas para

ggu.egg@id.uff.br

http://www.uff.br/?q=grupo/estagios
http://www.geofisica.uff.br/documentos
http://www.estagio.uff.br/
mailto:ggu.egg@id.uff.br

