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1. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

a. Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Administração da Universidade Federal 

do Paraná. 

b. Ter cursado e obtido aprovação nas disciplinas do primeiro semestre e na disciplina (SA 

047) Fundamentos da Gestão Organizacional. 

c. Se enquadrar em uma das seguintes situações: i) ser estagiário; ii) ser empregado de 

organização privada, iii) ser funcionário público, iv) ser proprietário ou sócio de empresa; 

v) ser microempreendedor individual; ou vi) ser voluntário em organização não 

governamental. 

 

 

2. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

a. Período de inscrição: 15/06 a 09/08 de 2019 

 

b. Preencher o formulário de inscrição no link: 

 
https://forms.gle/hfSgcTwCk5NwMVug6 

 

Obs.: Tenha em mãos o número de seu GRR e as informações sobre o estágio/trabalho. 

 

c. Salvar, em formato PDF, o comprovante de preenchimento do formulário que foi 

enviado ao seu e-mail. 

 

d. Digitalizar para formato PDF os documentos requeridos para sua situação laboral: 

 

I. Para aluno estagiário: uma fotocópia da via do Termo de Compromisso firmado 

entre o aluno, a organização e o agente de integração devidamente assinada por 

todas as instâncias e com no mínimo 300h até o final do período letivo. 

II. Para aluno empregado de organização privada: Fotocópia da carteira de 

trabalho com identificação do aluno e do contratante, e; carta de autorização da 

chefia imediata, devidamente assinada e carimbada, concordando com a 

realização do estágio e indicando supervisor na organização. 

III. Para aluno funcionário público: fotocópia de documento que comprove a 

condição de funcionário público, e; carta de autorização da chefia imediata, 

devidamente assinada e carimbada, concordando com a realização do estágio e 

indicando supervisor na organização. 

https://forms.gle/hfSgcTwCk5NwMVug6


IV. Para aluno proprietário ou sócio de empresa: fotocópia da via do contrato 

social da empresa indicando sua condição. 

V. Para aluno microempreendedor individual: fotocópia de documento que 

comprove sua condição. 

VI. Para aluno em trabalho voluntário em uma organização não governamental: 

carta da organização autorizando a realização do estágio e indicando supervisor 

na organização. 

 

 

e. Enviar para o e-mail coedaga@gmail.com: a) o comprovante de preenchimento do 

formulário e b) documentação referente à sua situação laboral (ambos em formato PDF).  

 

f. O assunto do e-mail deverá obedecer ao seguinte padrão: nome completo do aluno 

em caixa alta, e área pretendida de estágio em caixa baixa, conforme exemplo: 

 

MAX WEBER - Administração Geral 

 

3. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

a. Pedidos com documentação incompleta, inadequada ou inexistente SERÃO 

INDEFERIDOS. Envie um único e-mail com a documentação completa.  

b. NÃO SERÃO ACEITAS DOCUMENTAÇÕES APÓS O PERÍODO DE 

INSCRIÇÃO. Como existem prazos institucionais para a coleta de assinaturas, o 

aluno que precisar assinar um novo contrato de estágio ou termo aditivo deverá 

encaminhar tal documentação para assinatura na secretaria da Coordenação, 

pelo menos dez dias antes do final do prazo de inscrição. 

c. É de responsabilidade do aluno escolher adequadamente a área de conhecimento 

do estágio, conforme descrição abaixo: 

i. Administração Geral: abrange os estudos nas áreas de estratégias, 

empreendedorismo, teorias das organizações, internacionalização de 

empresas, gestão de organizações do terceiro setor, gestão pública e 

sustentabilidade organizacional. 

ii. Marketing: abrange atividades desenvolvidas na área de marketing como 

gestão de marketing, vendas, comunicação e pesquisa de mercado. 

iii. Recursos Humanos: abrange atividades associadas à gestão do capital 

humano como: recrutamento e seleção; treinamento e desenvolvimento; 

avaliação de desempenho; saúde e segurança no trabalho; remuneração; 

qualidade de vida no trabalho; 

iv. Finanças: abrange o desenvolvimento e avaliação de projetos, análise de 

investimentos, captação de recursos e gestão de capital de giro. Análise de 

crédito e cobrança. Formação de preço e custos. Controladoria, Auditoria, 

Contabilidade. Projetos de Remuneração Variável, Valuation e 

Precificação. 

v. Operações e Logística: abrange atividades relacionadas a gestão e tomada 

de decisão sobre qualquer aspecto do processo produtivo e cadeia de 

suprimentos. 
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d. O aluno que desistir por, qualquer motivo, de continuar na disciplina, poderá 

solicitar o cancelamento dela na secretaria da coordenação do curso até o dia 20 

de setembro de 2019.  

 

4. PROCEDIMENTOS DA DISCIPLINA 

a. Será criada uma sala para cada área de conhecimento do estágio na plataforma 

Edmodo. 

b. O projeto e o relatório final serão entregues somente no Edmodo. 

c. Os modelos do projeto, relatórios e avaliações estão disponíveis em 

www.adm.ufpr.br. 

d. O relatório final deve incluir avaliação de desempenho assinada por responsável 

conforme sua condição de estágio/trabalho: 

i. Para aluno em condição de estágio: Supervisor do local de estágio. 

ii. Para aluno-funcionário de organização privada: Supervisor do local de 

trabalho. 

iii. Para aluno funcionário público: Supervisor do local de trabalho. 

iv. Para aluno proprietário ou sócio de empresa: Autoavaliação quando 

único proprietário ou avaliação pelo sócio da empresa. 

v. Para aluno microempreendedor individual: Autoavaliação. 

vi. Para aluno em trabalho voluntário em uma organização não 

governamental: Supervisor do local de trabalho. 

 

5. DATAS IMPORTANTES 

 Período Realização Estágio: 05/08 a 14/12/2019 

 Inscrições: 15/06 a 09/08/2019  

 Publicação do Edital com indicação de Orientadores: Até 14/08/2019 

 Prazo recursal contra indeferimentos: 14 e 15/08/2019 

 Primeiro Encontro com o Orientador: 19/08 a 30/08/2019 

 Entrega do Projeto no Edmodo: 23/08 a 06/09/2019 

 Segundo Encontro com o Orientador e Apresentação do Relatório Parcial (sem 

entrega no Edmodo): 30/09 a 11/10/2019 

 Terceiro Encontro com o Orientador: 14/10 a 08/11/2019 

 Entrega do Relatório Final no Sistema: 11/11 a 06/12/2019 

 

Obs: Um quarto encontro pode ser definido pelo orientador durante o período 

do semestre letivo. 

 

 

 

COE – Comissão Orientadora de Estágio 

Curitiba, 06 de junho de 2019 

http://www.adm.ufpr.br/

