
Apresentação de dados e orientações gerais





▪ Atribuições do Coordenador de Estágio e do Professor Orientador

O Coordenador de estágio do curso e o professor orientador receberão o plano de atividades para
análise e assinatura por meio do "Bloco de assinaturas" do SEI.

Observação 01: Haverá notificação de envio por e-mail (noreply.sei@sistemas.ufg.br ).

1º passo: Acessar o SEI e identificar os documentos enviados para assinatura

Clicar em 1 "Blocos de Assinatura“, conforme Tela 1.

Observação: O número do bloco de assinaturas será informado por e-mail



▪ Atribuições do Coordenador de Estágio e do Professor Orientador

2º passo: Localizar o bloco designado para a assinatura, Tela 2. 

Observação: Recomenda-se não utilizar as funcionalidades que podem ser executadas diretamente 
pela coluna "Ações" antes de seguir os passos sugeridos neste tutorial.

Atenção: Todos(as) os(as) servidores(as) da unidade visualizam todos os blocos disponibilizados. 
Cuidado para não assinar documentos que não sejam direcionados à sua assinatura.

Identifique o bloco no campo 1 “Descrição”, pelo nome do docente.

Clique no número do bloco correspondente, listado em 2 “Número”.

O "Estado" 3 do Bloco deve ser "Disponibilizado" para possibilitar a assinatura do documento. A 
unidade geradora do bloco será a PROGRAD.



▪ Atribuições do Coordenador de Estágio e do Professor Orientador

3º passo: Assinatura dos documentos, Tela 3.
Recomenda-se clicar no número do documento para sua visualização. No entanto, é possível assinar
diretamente clicando no ícone da caneta no campo "Ações".

Clique em 1 “Processo”, para visualizar o processo.
Clique em 2 “Documento”, para visualizar o documento.
Clique em 3 “Ações”, para assinar o documento.
Clique em 4 “Fechar”, para retornar à tela de visualização dos blocos de assinatura da unidade.



▪ Atribuições do Coordenador de Estágio e do Professor Orientador

4º passo: Devolver bloco de assinaturas à unidade geradora (PROGRAD), que dará
andamento ao processo. Após a assinatura do documento solicitado, retornar o bloco à unidade
Prograd clicando no ícone 1 “Retornar Bloco”, conforme Tela 4:





▪ Projetos de extensão da Coordenação de Estágios:

➢ Ciclo de palestras: estágio, mercado de trabalho e carreira.

Tipo de ação: Evento.

Objetivo: propiciar aos alunos de graduação, como parte das atividades formativas dos
cursos da FACE/UFG, preparação para a realização de estágios, para os desafios do
mercado de trabalho e da carreira profissional. Igualmente, visa propiciar debates e
reflexões sobre a política e gestão de estágios na FACE.

Produtos 2021
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▪ Projetos de extensão da Coordenação de Estágios:

➢ Estágio e Trainee: Carreiras e Oportunidades.

Tipo de ação: Projeto.

Objetivo: finaliza aproximar a Universidade das instituições públicas e privadas por meio
de busca de oportunidades de estágio e programas de trainee junto à essas instituições.
Tais oportunidades serão publicadas na página do curso de Economia/FACE/UFG.

Produtos 2021
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Prof. Cleidinaldo de Jesus Barbosa

Coordenador de Estágios do Curso de Ciências

Econômicas FACE/UFG.

Goiânia, outubro de 2021.


