
 Acompanhar e verificar informações do seu cadastro de estágio e de todos os 
documentos

 Acompanhar pendências no andamento do seu estágio
 Acompanhar as visitas trimestrais do Orientador e orientações mensais
 Acompanhar o envio de Relatório de Atividades de Estágio do Supervisor
 Elaborar  o Relatório de Atividades de Estágio do Estagiário
 Acompanhar o envio do Relatório Final pelo orientador
 Assinar todos os relatórios e documentos relativos ao seu estágio
 Estar atento as atividades desenvolvidas no estágio e a possíveis alterações do seu Plano 

de Atividades (Os relatórios e visitas tem também o propósito de manter atualizadas as atividades 
desenvolvidas no estágio, podendo gerar atualização  do Plano de Atividades, em busca do 
desenvolvimento de uma prática enriquecedora para a concedente e para os estagiário)

 Verificar dados de encerramento de estágio e horas lançadas, no sistema e no seu 
histórico

Competências do Estagiário



Após a Cieec adicionar o estágio, aparecerá abaixo a lista dos cadastros feitos.



Na Aba Notificações aparecem as que foram feitas ao Orientador, Supervisor e 
ao próprio Aluno/estagiário



Como visualizar uma oferta ou o cadastro  de estágio? 
(No email e na tela inicial do SUAP>)



Menu à esquerda: Ensino> Dados do Aluno> Aba Estágios e Afins



Na tela do aluno, na aba ESTÁGIO E AFINS, é onde está o estágio cadastrado pela CIEEC.



Para ver detalhes 
do estágio



Dados gerais sobre o estágio



O aluno irá 
preencher o seu 

relatório de 
atividades



Após preencher o relatório, 
clica em gerar relatório - pdf



Depois de gerar o relatório em pdf, 
anexar aqui e salvar



Quando o aluno já preencheu o relatório de atividades e anexou o documento gerado, o sistema 
acusa  como AVALIAÇÃO REGISTRADA COM SUCESSO.



Quando o orientador e o supervisor cumprem sua parte no sistema, aparecem as 
notificações, para a Cieec, com as etapas de cada um deles



A Cieec registra o encerramento do 
estágio do aluno


