
Tutorial: Como preencher o TCE e Plano de Atividades do meu estágio?

O  Termo  de  Compromisso  de  Estágio  (TCE)  e  o  Plano  de  Atividades  são  os  dois
documentos base que regulamentam o seu estágio. Confira as informações básicas sobre
como preencher esses documentos:

Esta é a parte inicial do seu TCE para estágio não obrigatório realizado nas dependências da
UFCAT.

Se atente aos dados do Item 1, sobre o Nº da Apólice de Seguro e o Nome da Seguradora, estes
são os mesmos dados que devem constar no seu TCE.

Os Itens 3 e 4 são demonstrados a seguir, e seu preenchimento precisar levar em consideração
as  informações  disponíveis  no  link:  https://estagio.catalao.ufg.br/p/16042-coordenadores-
estagiarios, onde você conferirá a lista dos coordenadores de estágio dos cursos da UFCAT.

Para o Item 4, você precisa consultar o Gestor/Supervisor do local onde você foi aprovado  e
realizará seu estágio, para que informe quem te supervisionará, e qual a matrícula SIAPE do
respectivo profissional.

https://estagio.catalao.ufg.br/p/16042-coordenadores-estagiarios
https://estagio.catalao.ufg.br/p/16042-coordenadores-estagiarios


A seguir, observe os dados que você precisará preencher na Cláusula Terceira do seu TCE:

Não esqueça de conferir os dados relativos as datas, valores e períodos preenchidos,
assim como na Cláusula Quinta, demonstrada abaixo.

Por fim, o TCE precisa ser datado com o dia de sua assinatura e devidamente assinado pelas
partes, conforme destacado abaixo:



Desta forma, o TCE precisa ser assinado pelo estagiário, pelo Profissional do Local do seu
estágio que te Supervisionará, e pelo Coordenador de Estágios do seu curso no qual você
está efetivamente matriculado. 

Reforçamos com uma exemplificação: se você é aluno da História (Licenciatura), e foi aprovado para uma
vaga de estágio na Unidade Acadêmica de Química, quem deverá assinar seu TCE?
Resposta:
Após preencher e conferir todos os campos editáveis e assinar o seu TCE, você deverá colher a assinatura do
profissional da UFCAT lotado na Unidade Acadêmica de Química e responsável por te supervisonar durante
o estágio, ou seja, será seu Supervisor no local do estágio. Após isso, você deverá recolher a assinatura do
Coordenador de Estágio do Curso de História (Licenciatura), que é a Graduação que você cursa na UFCAT. 
Quanto  ao  Plano  de  Atividades,  recomenda-se  que  seja  preenchido  e  assinado
simultaneamente, para que não sejam registradas divergências de informações e polpe tempo
durante a coleta das assinaturas.

Atentar-se ao preenchimento, sem rasuras, do campo “Atividades Desenvolvidas”.

Por fim, quanto as assinaturas, há apenas uma diferença das assinaturas do Plano de Atividades
em relação à do TCE, qual seja, você precisa recolher a assinatura do Professor Orientador do
estágio,  que é o Professor do  SEU CURSO,  que irá te acompanhar e orientar durante o seu
estágio. O próprio Coordenador de estágio do seu curso, também poderá ser o seu Orientador de
Estágio.

Após reunir estes e os outros documentos, você finalmente realizará o Peticionamento do
seu estágio no SEI/UFG, conforme as orientações dos Tutoriais específicos.


