
RESUMO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO POR PARTE DO ORIENTADOR 

DE ESTÁGIO  

CURITIBA, DESEMBRO DE 2020 

Referência: https://sei.utfpr.edu.br  - Base do conhecimento: Estágio em UCE Externa: Contratação e Acompanhamento 

a) Relatórios parciais 

- Com periodicidade máxima de 6 meses solicitar ao discente o envio dos relatórios parciais de 

estágio (em formato .jpg, .jpeg ou .png para poder inserir no SEI) :  

i. Relatório Parcial de Estágio - Estagiário (preenchido pelo discente, com a assinatura do discente 

e do Supervisor do Estágio). 

ii. Relatório Parcial de Estágio - Supervisor (preenchido pelo Supervisor, com a assinatura do 

Supervisor e do discente). 

- Analisar os relatórios parciais recebidos do discente. Caso seja identificada a necessidade de 

alguma correção nos relatórios, esta solicitação deve ser encaminhada por e-mail institucional do 

orientador para o e-mail institucional do discente. 

- Se o orientador estiver de acordo com os relatórios, solicitar ao PRAE o envio do processo do 

aluno para a área do orientador (DEPARTAMENTO-campus), de forma que possa inserir os 

relatórios no SEI e assiná-los.  

b) Relatório de visitas (apenas para estágio obrigatório) 

- Realizar a visita ao estágio (após 100 horas do início) e preencher o relatório de visita (esta pode 

ser feita de forma remota durante a quarentena). 

- Enviar o relatório por e-mail para o discente e o supervisor assinarem. Orientar o discente que 

após as assinaturas este deve retornar o relatório (em formato .jpg, .jpeg ou .png para poder 

inserir no SEI) por e-mail. Arquivos em .pdf precisam ter sua imagem convertida, por exemplo, 

utilizando o Snipping Tool do Windows. 

- Solicitar ao PRAE o envio do processo do aluno para a área do orientador (DEPARTAMENTO-

campus) 

- Inserir e assinar o relatório de visita no SEI 

Para o caso específico de orientadores de alunos bolsistas ou alunos voluntários em programas ou 

projetos de pesquisa, extensão, inovação e desenvolvimento tecnológico, bem como em projetos 

em andamento no hotel tecnológico e/ou em outras atividades de pré-incubação da UTFPR e 

Programas de Educação Tutorial: 



- Elaborar relatório circunstanciado de visita, inserindo diretamente no processo SEI do aluno 

(encaminhado pelo PRAE) o documento SEI “Estágio: Relatório de Visita (Bolsista/Voluntário) 

(formulário)” e assinar o relatório. 

- Solicitar a assinatura do relatório ao Discente, como usuário externo do SEI (consulte orientações 

de como liberar o documento para o usuário externo no SEI) e ao Supervisor, por meio de 'Bloco de 

assinatura' (consulte orientações de como disponibilizar o documento no bloco de assinaturas). 

c) Relatório final  

- Ao final do período de estágio, solicitar ao aluno que apresente o relatório final em formato pdf 

(o aluno já tem acesso ao modelo utilizado no curso técnico em eletrônica) assinado pelo aluno e 

supervisor. 

- Analisar o relatório recebido do discente. Caso seja identificada a necessidade de alguma 

correção no relatório, esta solicitação deve ser encaminhada por e-mail institucional do orientador 

para o e-mail institucional do discente. 

- Estando de acordo com o relatório final atribuir nota ao mesmo e solicitar ao PRAE o envio do 

processo do aluno para a área do orientador (DEPARTAMENTO-campus). 

- Inserir o relatório final no SEI (em formato pdf) e fazer o despacho de concordância (documento 

do tipo "Estágio: Despacho Relatório Final") - consultar a base do conhecimento do SEI “Estágio 

em UCE Externa: Contratação e Acompanhamento” para orientações de como realizar o despacho. 

 

Para modelos de relatórios: 

http://portal.utfpr.edu.br/estagios 

 

Observação: 

ORIENTADORES DE ESTÁGIO INTERNO: ATÉ O PRESENTE MOMENTO NAÕ EXISTE UMA BASE DO 

CONHECIMENTO PARA INCLUSÃO DOS RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO SUPRACITADOS NO 

SEI (EXCETO OS DE SUPERVISÃO JÁ REALIZADOS NORMALMENTE NO PROCESSO RELACIONADOS À 

DICAD),  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


