O que é o estágio
não obrigatório?
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É aquele estágio realizado pelo
discente como atividade opcional,
podendo ter sua carga horária
aproveitada na integralização
curricular.

Complementares (vide barema
no colegiado do curso).
Haverá remuneração por meio de
bolsa e auxílio transporte.

Passo a passo para tramitação
dos termos de compromisso:

Quem pode realizar?

ESTÁGIO
NÃO OBRIGATÓRIO

Alunos regularmente matriculados
nos cursos de graduação, desde
que previsto no projeto do curso.
Quando pode ser realizado?
A partir do estabelecido no projeto
pedagógico do curso.
Quais as vagas disponíveis?
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disponíveis?

Em conformidade com a oferta dos
agentes de integração conveniados
com a Uesb (CIEE, IEL, CIDE,
Integração Estágios, Super
Estágios, Executivo RH, CEDEP,
Instituto Capacitare, Via de
Acesso) ou com a disponibilidade
estabelecida por meio de convênios
próprios (consultar Gerência
Acadêmica/Prograd).

ü Quais os benefícios?
ü E o passo a passo para

tramitação

E quanto aos benefícios?
Poderá haver aproveitamento de
carga horária na complementação
das Atividades Acadêmicas

1) Protocolar o termo de
compromisso (devidamente
assinado pela concedente/agente
de integração) no colegiado do
curso;
2) O colegiado encaminhará este
termo à Gerência Acadêmica-GA
após coletar a assinatura do
professor orientador (respeitando-se a antecedência mínima
de cinco dias para sua tramitação,
com relação ao início das
atividades).
3) A GA enviará os termos à
Reitoria, para a assinatura do
dirigente institucional.
4) O (a) discente deverá retirar as
cópias do Termo de Compromisso
de Estágio na GA, responsabilizando-se pelos encaminhamentos subsequentes.
5) Deverá o discente, ao ﬁnal de
c a d a p e r í o d o s e m e s t ra l d e
estágio, apresentar obrigatoriamente o relatório de atividades
devidamente assinado à GA.

