
 

 

Orientações para Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) 

Acessar: http://www.preg.ufrpe.br/cge/eso 
  

 
  

O que o estudante da UFRPE deve fazer ao se matricular na disciplina de estágio? 
1. Solicitar o Seguro para Estágio até o dia 18 do mês atual para início a partir do dia 01 do mês seguinte. 
2. Preencher o Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório (DIGITADO/ imprimir FRENTE E VERSO)  
3. Imprimir 3 vias, assinar o termo e solicitar assinatura/carimbo do Concedente, do Supervisor e do Orientador. 
4. Levar as 3 vias do Termo de Compromisso assinadas para a Coordenação Geral de Estágios, antes do início do estágio, para análise, confirmação da matrícula e 

assinatura. Anexar carta de aceite da Empresa* 
• A UFRPE não se responsabiliza por estágios iniciados sem assinatura do Termo de Compromisso 
•     * A Carta de aceite - apenas para estágio realizado fora da região metropolitana. 

  



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULARIZAÇÃO DO ESTÁGIO: 
  

formulário online  

Formulário para solicitação de seguro. (ATENÇÃO: a confirmação da matrícula é feita após a entrega do 

TERMO DE COMPROMISSO 

Orientações para preenchimento do Termo de Compromisso Auxilia no processo de preenchimento do TERMO DE COMPROMISSO 

Termo de Compromisso BACHARELADO/TÉCNICOS Termo de Compromisso para os estudantes dos BACHARELADOS E TÉCNICOS 

Termo de Compromisso LICENCIATURAS Termo de Compromisso para os estudantes das LICENCIATURAS 

Modelo de Carta de Aceite 

Modelo de documento que deve ser assinado pelo supervisor de estágio, aceitando acompanhar e 

supervisonar o estudante 

Calendário Acadêmico Acompanhamento dos prazos determinados pela UFRPE 

Autorização para mudança de modalidade de estágio (Não Obrigatório 

para Obrigatório) 

Declaração emitida pelo professor orientador autorizando o estudante que realiza estágio não  obrigatório 

a realizar as atividades no estágio obrigatório 

http://nuric.ufrpe.br/node/27 Relação das instituições conveniadas à UFRPE para realização de estágio. 

Ajuda de Custo (passagem) Fluxograma do processo para Ajuda de Custo para ESO fora da Região Metropolitana do Recife 

Processo de matrícula  

Fluxograma do processo de confirmação de matrícula em ESO (LICENCIATURAS E 

BACHARELADOS) 

Renovação de matrícula em ESO Fluxograma do processo de confirmação da Renovação de Matrícula. (BACHARELADOS) 

Equiparação das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão ao ESO. Fluxograma do processo de equiparação das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão ao ESO 

  

  

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação/UFRPE:  (81) 3320-6041 
e-mail: secretaria.preg@ufrpe.br 

 

http://www.preg.ufrpe.br/node/add/formulario
http://www.preg.ufrpe.br/sites/www.preg.ufrpe.br/files/2017%20EXPLICA%C3%87%C3%83O%20PARA%20PREENCHIMENTO%20DO%20TERMO_0.pdf
http://www.preg.ufrpe.br/sites/www.preg.ufrpe.br/files/TERMO%20BACHARELADOS.docx
http://www.preg.ufrpe.br/sites/www.preg.ufrpe.br/files/TERMO%20LICENCIATURA.docx
http://www.preg.ufrpe.br/sites/www.preg.ufrpe.br/files/NOVO%20MODELO%20DE%20CARTA%20DE%20ACEITE%20PARA%20SUPERVISOR_1.docx
http://www.preg.ufrpe.br/sites/www.preg.ufrpe.br/files/CALEND%C3%81RIO%20ACAD%C3%8AMICO%20UFRPE%20-%202018-2019%20-%20Reformulado.pdf
http://www.preg.ufrpe.br/sites/www.preg.ufrpe.br/files/Autoriza%C3%A7%C3%A3o%20das%20atividades%20do%20N%C3%A3o%20obrigat%C3%B3rio%20para%20o%20ESO.doc
http://www.preg.ufrpe.br/sites/www.preg.ufrpe.br/files/Autoriza%C3%A7%C3%A3o%20das%20atividades%20do%20N%C3%A3o%20obrigat%C3%B3rio%20para%20o%20ESO.doc
http://nuric.ufrpe.br/node/27
http://www.preg.ufrpe.br/sites/www.preg.ufrpe.br/files/4%20PROCEDIMENTO%20AJUDA%20DE%20CUSTO%20PARA%20ESO_1.pdf
http://www.preg.ufrpe.br/sites/www.preg.ufrpe.br/files/01%20PROCEDIMENTO%20MATR%C3%8DCULA%20ESO%20.pdf
http://www.preg.ufrpe.br/sites/www.preg.ufrpe.br/files/2%20PROC%20RENOVA%C3%87%C3%83O%20DE%20MATR%C3%8DCULA%20DE%20ESO.pdf
http://www.preg.ufrpe.br/sites/www.preg.ufrpe.br/files/5%20PROC%20DE%20EQUIPARA%C3%87%C3%83O.pdf
mailto:secretaria.preg@ufrpe.br

