ROTINA DA TRAMITAÇÃO E ASSINATURA DOS DOCUMENTOS DE ESTÁGIOS
O processo de formalização de compromisso e avaliação de plano de trabalho para estágios em farmácias e
drogarias se dará somente por meio eletrônico a partir do dia 15 de Junho de 2020. O fluxo de tramitação
para assinatura eletrônica de documentos está descrito a seguir:

ESTUDANTE
- O estudante deve enviar ao e-mail do Colegiado (cografar@farmacia.ufmg.br) o grupo de
documentos preenchidos, em Formato WORD, sem assinaturas, sem carimbos, de estágios
listados abaixo:


NOVO CONTRATO:

Requerimento de Matrícula (se optativo) +
Plano de atividade (WORD) +
Termo de Compromisso (WORD) +
Certidão de regularidade e Alvará de Funcionamento da empresa concedente



TERMO ADITIVO



TERMO RESCISÓRIO

- Em seguida, o estudante deverá cadastrar-se como Usuário Externo (vide Base de
Conhecimento e Manual Usuário)
- Após a liberação do cadastro, o estudante deverá assinar os documentos no SEI-UFMG.
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
- O representação legal da empresa contratante deverá cadastrar-se como Usuário Externo (vide
link para cadastro, Base de Conhecimento e Manual Usuário)
- Após a liberação do cadastro, a empresa contratante deverá assinar os documentos no SEIUFMG.
PROFESSOR
- O professor irá receber e-mail via SEI para assinar o Plano de Trabalho do aluno. O acesso ao SEI
se dará com login e senha MinhaUFMG.
COLEGIADO
- O coordenador do Colegiado de Curso assinará o Termo de Compromisso.
- O Plano de Trabalho e Termo de Compromisso assinados pelo aluno, empresa concedente,
professor orientador e Coordenador do Colegiado serão enviados ao aluno, professor orientador
e empresa concedente por email. Os mesmos deverão dar ciência do recebimento dos
documentos.
- Somente após a assinatura dos documentos o aluno poderá iniciar o estágio.
Acessem os links para mais informações.
ACESSO - Usuário Externo
MANUAL - Resumido - Usuário Externo
Base de Conhecimento - ESTÁGIOS Optativos
MODELOS Documentos de Estágio Optativo
MODELOS Documentos de Estágio Obrigatório

