
 
 
 
 
Coordenação de 
Estágio Integrado 

03 de Novembro de 2017 

Instruções para entrega do 
relatório de estágio  

pelo Aluno 



 
 
 
 
Coordenação de 
Estágio Integrado 

Obedecendo ao que é estabelecido pela legislação de estágio, lei 
11.788, de 25 de setembro de 2008, no seu artigo 7º, inciso IV, é 
dever da Instituição de Ensino exigir do educando a apresentação 
periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório de 
avaliação das atividades de estágio. 

De forma a atender essa exigência, o Sistema de Gestão de Estágio 
(SGE) agenda automaticamente um relatório por período semestral 
de atividade de estágio realizada pelo aluno.  

Para o Estágio obrigatório, os professores de disciplinas de estágio 
obrigatório devem realizar, também por meio do SGE, o 
agendamento de pelo menos um relatório referente ao semestre de 
curso da disciplina. 

Este tutorial tem o objetivo de auxiliar o aluno na resposta para o 
agendamento de relatórios de avaliação de estágio obrigatório e não 
obrigatório. 
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                                               Acesso ao Sistema 

Ao efetuar o login no Sistema de Gestão de Estágio (SGE), através do SGA do aluno, 

o aluno deverá acessar o menu “Relatório de Estágio”(1) para  ter acesso aos 

relatórios pendentes de entrega. O aluno poderá selecionar o relatório desejado na 

listagem Relatórios pendentes para o aluno(2). 

Entrega de Relatório 
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Estágio Não Obrigatório  - Preenchimento do Relatório 

Após clicar em “Entregar” você será redirecionado a página de entrega do 

relatório de estágio. Já nesta página, marque o Contrato Relacionado (1) ao 

relatório que vai ser entregue, em seguida clique no botão                   (2). 

Entrega do Relatório de Estágio Não Obrigatório 
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Na página de Entrega de Relatório de Estágio, após preencher todos os 

campos dos passos de 1 à 5, vá na opção             (1) no canto inferior direito 

da tela.  

Entrega do Relatório de Estágio Não Obrigatório 



 
 
 
 
Coordenação de 
Estágio Integrado 

 

Estágio Obrigatório – Preenchimento do Relatório 

Após clicar em “Entregar” você será redirecionado a página de entrega do 

relatório de estágio. Já nesta página, marque o Plano de Trabalho(1) ao 

relatório que vai ser entregue, em seguida clique no botão                   .  

OBS: Caso a entrega seja em grupo, selecionar os membros do grupo(2). 

Entrega do Relatório de Estágio Obrigatório 
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Entrega do arquivo resposta do relatório de estágio 

Clique no botão                         (1), localize e selecione o arquivo resposta do relatório 

a ser enviado. Em seguida, preencha o campo Título/Descrição Do Arquivo(2) que está 

sendo enviado. O campo “Observações Complementares”(3) também deve ser 

preenchido. Para finalizar a entrega, clique no botão             (4). 

Entrega do Relatório de Estágio Obrigatório 
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       Estágio Obrigatório – Preenchimento do Relatório (Modelo de Relatório do 
Professor) 

Para responder a um relatório que tenha como modelo um arquivo disponibilizado 

pelo professor, o aluno deve baixar o modelo acessando                                         (1) e 

selecionando a disciplina (2). 

1 

Entrega do Relatório de Estágio Obrigatório 
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No menu “Estágio Obrigatório”, clique na disciplina e em                         (1) 

para abrir na lateral direita os aplicativos. Vá no aplicativo        Agendamento 

de Relatórios”(2) , depois                                             (3) para mostrar todos 

os relatórios agendados pelo professor e  baixe o relatório na opção                    

(          (4) caso o professor inclua um modelo. Após preencher o modelo de 

relatório do professor clique em            (5) para postar o relatório. 
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Entrega do Relatório de Estágio Obrigatório 
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