
MÓDULO ESTÁGIO – SUAP
TUTORIAL PARA SUPERVISOR

Relatório de Atividades



Supervisor de Estágio

Recebe uma mensagem como essa no e-mail 

Cadastro como Supervisor de Estágio

Caro, ( nome do Supervisor) você foi cadastrado como supervisor de estágio ( nome da aluna) 

( nº da matrícula do aluno)

Você é responsável por acompanhar o desenvolvimento das atividades de estágio e realizar 

em nosso sistema (datas abaixo), o cadastro dos Relatórios de Atividades de Estágio.

Em cada período de referência para o envio desses relatórios, você receberá um e-mail 

com as informações de acesso ao sistema, como o nº de matrícula do aluno e o código 

verificador. 

Período:

de 21/04/2021 até 18/06/2021. O envio do relatório pode ser feito após o dia 18/06/2021.



Clique em 

Avaliação de 

Estágio

Ao abrir o e-mail, o supervisor recebe um link, 

clique no link e será direcionado a página do 

SUAP, como essa 



Coloque os dados abaixo que foram repassados por e-mail, caso não 

tenha recebido no e-mail, entre em contato com Coordenação de 

Integração Escola Empresa e comunidade (CIEEC)



Após colocar todos os dados, o relatório aparecerá 

na tela, preencha com todos os dados. 



Preencha todos os dados e clique em SALVAR. PRONTO!

Após salvar o documento, o relatório será recebido pela Coordenação de Integração Escola

Empresa e Comunidade (CIEEC) que é a responsável pelo estágio no campus.

NÃO É NECESSÁRIO ANEXAR!! O coordenador irá enviar um e-mail com o documento já

preenchido, solicitando a assinatura.



E-mail das CIEEC´S nos Campi:

✓ Porto Velho Calama cieec.portovelhocalama@ifro.edu.br

✓ Porto Velho Zona Norte cieec.pvhzonanorte@ifro.edu.br

✓ Ariquemes cieec.Ariquemes@ifro.edu.br

✓ Jaru cieec.jaru@ifro.edu.br

✓ Guajará-Mirim cieec.guajara@ifro.edu.br

✓ Ji-Paraná cieec.jipa@ifro.edu.br

✓ Vilhena cieec.Vilhena@ifro.edu.br

✓ Colorado cieec.colorado@ifro.edu.br
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Coordenação de Integração Ensino Sociedade – CIES

Pró-Reitoria de Extensão

E-mail: andrea.leal@ifro.edu.br

Telefone: 2182-9613

Celular: (69) 99342 3373
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