
Orientações para formalização de 
Estágio Não Obrigatório no período 

de Regime Letivo Remoto

Fique atento aos canais de comunicação PUC 
Carreiras para maiores informações.



Em consonância com as orientações do Ministério da 

Saúde,  e orientações advindas do Ministério da 

Educação, quanto a  tentativa de controle da pandemia 

do coronavírus, a PUC  Minas suspende a entrega e 

devolução de documentação  física de estágio por 

tempo indeterminado. Nesse período,  segue a 

orientação para o trâmite da documentação:

A concedente pode recorrer a um  

agente de integração para a 

contratação  de estagiários. Neste 

caso, os agentes de  integração serão 

responsáveis pelo cadastro da 

contratação dos alunos no SGE.

Busque a concedente

O responsável pelo cadastro deverá acessar o

SGE, acessar o menu CONCEDENTE e clicar no 

botão Busca por Parâmetro

Acesso ao Sistema de Gestão de Estágio (SGE)

Para a contratação de um estagiário, a empresa deve ser  

cadastrada no Sistema de  Gestão de Estágio SGE.

Para utilizar o SGE, o usuário deve acessar 

https://sge.pucminas.br/SGE/

Caso já possua cadastro no SGE, basta entrar com 

usuário e senha. Caso deseje a recuperação de senha, 

clique em “Esqueci minha senha”. 

Caso ainda não tenha cadastro, o usuário deverá clicar 

em cadastre-se e  realizar o preenchimento dos dados 

solicitados. O cadastro neste campo é  pessoal, ou seja, 

deverão ser preenchido com as  informações do usuário.

A concedente pode ser localizada através do 

CNPJ (Pessoa  Jurídica) ou CPF (Pessoa Física) 

conforme o caso.

Caso não tenha localizado a concedente clique no

botão “Portal PUC Carreiras” nessa mesma tela

para cadastrar a concedente ou acesse

https://pucminas-csm.symplicity.com/

Cadastro da contratação do aluno

https://sge.pucminas.br/SGE/
https://pucminas-csm.symplicity.com/


Na plataforma PUC Carreiras também 

podem ser divulgadas vagas de emprego, 

estágio, trabalho temporário e outros.

Cadastro da contratação

No SGE, depois de localizada a concedente, o 

formulário  de cadastro da contratação poderá ser 

aberto  acionando-se o ícone “Nova contratação 

de aluno”

Todos os campos devem ser preenchidos  de forma 

detalhada, pois a partir desse cadastro serão emitidos 

os documentos para assinatura.

Caso a concedente utilize um modelo próprio de 

documentação, o registro dos dados deve estar de 

acordo com esse documento.

Caso seja realizada alguma alteração na  

contratação após o seu envio para  

análise, a empresa deverá entrar em  

contato com o Setor de Estágio para  

maiores informações.

O contrato passa pela análise administrativa  (validade 

jurídica do documento) e acadêmica  (parecer do curso) 

antes mesmo do recebimento do contrato digitalizado. 

Desta forma, caso haja a necessidade de alguma 

alteração, o aluno é informado através do SGE, 

evitando assim maior demora  no processo.

Por isso, fique atento nos  campos “Situação” (no 

topo da tela) e “Comentários/ Ocorrências”,  à direita 

da tela da contratação no SGE. Nesses campos são 

registradas as comunicações entre  aluno e Setor de

Estágio.

Concluída a análise, a contratação poderá 

apresentar uma das seguintes situações:

Na plataforma da PUC Carreiras, o usuário deverá 

registrar  a empresa e o seu cadastro como contato da 

empresa. Caso a empresa já possua cadastro em nossa  

plataforma, você poderá criar um novo contato, 

devendo  apenas localizar a empresa através do CNPJ e 

realizar o  preenchimento das informações que forem 

solicitadas.

Análise da documentação



1 Aguardando entrega da documentação

Após realizar o cadastro da contratação no SGE, o 

aluno ou a empresa deverá enviar, por email, a  

documentação necessária (Termo de compromisso  

e plano de estágio) assinados pelo aluno e  

concedente.

Essa documentação deverá ser digitalizada com boa  

qualidade de leitura, em formato PDF e enviada  

para o email divulgado no pedido de  

documentação, ou conforme divulgado no fim  

dessa cartilha.

2 Alteração solicitada

Esse status indica que alguma informação do  

contrato não está de acordo com os requisitos  

legais/institucionais para a atividade e deve ser  

corrigida. Para visualizar a alteração solicitada, o  

responsável pela contratação deverá visualizar

o campo Comentários/Ocorrências (no lado

direito da tela) e providenciar a devida alteração

Caso haja necessidade de alteração, ela deve ser  

realizada com o máximo de urgência possível.

clicando no botão Alerar no final da tela.

A. documentação será analisada e, se estiver correta, será 

assinada pela PUC Minas, por meio de certificado digital 

e enviada para o email  do solicitante.

O responsável pelo cadastro deverá acompanhar o 

trâmite do documento através do campo  

Comentários/Ocorrências e Situação e para  mais 

informações, procurar o Setor de Estágio.

Informamos que é dever do aluno e da  

empresa o acompanhamento do trâmite  da 

contratação através do SGE, no  campo 

“Situação” (no topo da tela) e no  campo 

“Comentários/ Ocorrências”, em  que são 

registradas a comunicação entre  aluno e 

Setor de Estágio.

Assinatura e devolução da documentação



O contrato de estágio pode ser rescindido a qual-

quer momento e por qualquer uma das partes.

Para preencher a rescisão, o responsável deve  

acessar o menu CONTRATAÇÃO no SGE e na  

guia “Contratos relacionados ao aluno”, localizar

o cadastro da concedente com a qual deseja

rescindir e clicar em .

Na página Visualização de Contratação do Aluno,

o responsável deve clicar no botão

no final da página e preencher os campos solici-

tados (não é necessário anexar arquivo).

Por fim, deverá clicar no botão

Visualizar

Rescindir

Imprimir Rescisão

e imprimir 1 via, que deverá ser assinada pela

concedente e pelo aluno, digitalizada e

enviada em formato PDF para o email do Setor de  

Estágio de seu Campi/Unidade de matrícula.

O documento será analisado e assinado por meio  

certificado digital e devolvido por email para o soli-

citante.

É necessária atenção ao prazo de entrega da

documentação de estágio, que deve ser 

realizada preferencialmente até o início das 

atividades, com prazo de tolerância de no 

máximo 30 dias após esta data. Após esse 

prazo, a PUC Minas se reserva ao direito de 

não reconhecer a atividade de estágio.

Rescisão de contrato



CONTATOS DAS UNIDADES DA PUC CARREIRAS

Betim

carreiras.betim@pucminas.br
Arcos

carreiras.arcos@pucminas.br

Contagem

carreiras.contagem@pucminas.br

Barreiro

carreiras.barreiro@pucminas.br

Coração Eucarístico

estagio.pbh@pucminas.br

Poços de Caldas

carreiras.pocos@pucminas.b

São Gabriel

carreiras.saogabriel@pucminas.br

Serro

carreiras.serro@pucminas.br
Praça da Liberdade

carreiras.praca@pucminas.br

Uberlândia

carreiras.uberlandia@pucminas.br

Para o período de atendimento remoto, pedimos que entrem em  contato via

email com a Unidade correspondente do aluno.

Para maiores informações:
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