MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E APLICADA
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
1º SEMESTRE DE 2017
REQUISITOS MÍNIMOS
a. Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Administração da Universidade Federal
do Paraná.
b. Ter cursado e obtido aprovação nas disciplinas do primeiro semestre e na disciplina de
Fundamentos da Gestão Organizacional.
c. Estar fazendo estágio, ser funcionário ou sócio de organização conforme as situações
previstas no Regulamento.

INSCRIÇÕES: de 20/02/2017 a 03/03/2017 pelo seguinte link:
http://www.projetoredes.net/RegistroEstagios

OBSERVAÇÕES:
1) Preencher o formulário no link: http://www.projetoredes.net/RegistroEstagios
a. Tenha seu GRA (ex. GRR2008212121) em mãos.
b. Os e-mails de conta Hotmail, Live, Outlook estão apresentando incompatibilidade com o
sistema dos estágios. Favor cadastrar com outro e-mail que use com frequência, pois
ele será o contato entre o aluno e o Curso de Administração.
c. Após ser requisitada a inscrição deve-se aceitar os termos e condição com um “SIM”.
Será registrada a ficha no banco de dados e será enviado um e-mail de confirmação de
validação do pedido em seu endereço eletrônico.
OBS: Para aqueles alunos que já possuem ficha no sistema de estágio, na
categoria “estágio não-obrigatório”, deverão imprimir a ficha e entregá-la junto
com a documentação requisitada na secretaria de graduação nas datas
estabelecidas, colocando-se uma observação na mesma de que trata-se de
solicitação de “estágio obrigatório”
2) Clique no link recebido em seu e-mail. Imprima, assine e entregue a ficha junto com
toda a documentação referente ao estágio na Coordenação do Curso de
Administração dentro do mesmo prazo (de 20/02 a 03/03/2017).
3) Pedidos com documentação incompleta ou sem documentação não serão aceitos para
matrícula.

4) Fichas impressas, não submetidas e não validadas não serão aceitas.
5) Os modelos, os detalhamentos dos documentos, as possibilidades de estágio devem ser
consultados no REGULAMENTO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO SUPERVISIONADO DO
CURSO DE ADMINSTRAÇÃO, disponível no site: www.adm.ufpr.br.
6) As datas importantes do Estágio Obrigatório são:

 Período Realização Estágio: 20/02/2017 a 24/06/2017
 Inscrições: 20/02/2017 a 03/03/2017
 Confirmação dos Orientadores: Até 08/03/2017
 Primeiro Encontro com o Orientador: 09/03 a 22/03/2017
 Entrega do Projeto no Sistema: 23/03 a 31/03/2017
 Segundo Encontro com o Orientador e Apresentação do
Relatório Parcial: 02/05 a 12/05/2017
 Terceiro Encontro com o Orientador: 05/06 a 09/06/2017
 Entrega do Relatório Final no Sistema: 12/06 a 24/06/2017
Um quarto encontro será definido pelo orientador durante o período do semestre
letivo.

Obs: Lembramos que será de responsabilidade do aluno verificar e
solicitar o cancelamento da matrícula da disciplina de estágio
obrigatório junto à secretaria de graduação caso não consiga de
realizar o estágio, seja por desistência própria ou por não cumprir os
requisitos exigidos. O prazo para este cancelamento é até 07 de
Abril de 2017. Sem o cancelamento, o aluno poderá constar como
reprovado na disciplina de estágio obrigatório.

COE – Comissão Orientadora de Estagio
Curitiba, 09 de Janeiro de 2017

