
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS  

Lista de Documentos do campus Tijuca e Barra da Tijuca 

• Distrato de TCE  

• Termo Aditivo de TCE  

• Termo de Compromisso (TCE) - ESTÁGIO OBRIGATÓRIO  

• Termo de Compromisso (TCE) - ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO  

• Convênio 

• Cartilha de Estágio  

Lista de Documentos do campus Cabo Frio  

• Distrato de TCE  

• Termo Aditivo de TCE de Cabo Frio  

• Termo de Compromisso (TCE) - ESTÁGIO OBRIGATÓRIO  

• Termo de Compromisso (TCE) - ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO  

• Termo de Compromisso (TCE) - Município de Cabo Frio  

• Termo de Compromisso (TCE) - Município de Armação dos Búzios  

Veja abaixo tudo o que você precisa providenciar para iniciar o seu estágio:  

1) CONSEGUI UM ESTÁGIO, O QUE DEVO FAZER?  

De acordo com a LEI. 11.788/2008, o aluno só está autorizado a iniciar as atividades de estágio, após  

o TCE ser assinado pela empresa, pelo estudante e pela UVA.  

O TCE é o documento obrigatório que deverá conter os dados da empresa, do estudante e da UVA.  

Este documento garante que a prática profissional prevista no projeto pedagógico de cada curso seja 

acompanhada pela universidade, assegurando assim, que as atividades de estágio contribuam para a 

formação do estudante.  

É de suma importância que o aluno, ao conseguir o estágio, (obrigatório ou não obrigatório) dê entrada 

na solicitação de assinatura do termo de compromisso (TCE) em até 10 dias, após o início do estágio. 

Caso o aluno não apresente o TCE em até 10 dias, deverá atualizar a data de início do estágio, para a 

data atualizada - de acordo com o dia que entregará o TCE. A UVA não assinará TCEs que não 

estejam de acordo com o informado.  

A Central de Estágios não recebe documentação para assinatura retroativa, com mais de 30 dias de 

atraso. Se o TCE não for assinado pela UVA, o estágio não é válido.  

* O prazo de análise e a devolução dos documentos assinados é de até 12 dias úteis. Nos casos de 

urgência, previamente verificada pela Central de Atendimento, o prazo será de 5 dias uteis.  

2) MODALIDADES DE ESTÁGIO  

Nos casos de estágio Obrigatório:  

Você deverá entregar o Termo de Compromisso de Estágio com o Plano de Atividades, já assinado e 

carimbado pela empresa, com carga horária máxima de 06h diárias e período de estágio máximo de 6 

meses (é imprescindível estar de acordo com o semestre de inscrição na disciplina).. 

 

https://www.uva.br/wp-content/uploads/2021/12/distrato_0-1.doc
https://www.uva.br/wp-content/uploads/2021/12/aditivo_tce_0.doc
https://www.uva.br/wp-content/uploads/2021/12/tce_obrigatorio_0.docx
https://www.uva.br/wp-content/uploads/2021/12/tce_estagio_nao_obrigatorio_0.docx
https://www.uva.br/wp-content/uploads/2022/01/modelo_de_minuta_de_convenio_de_estagio_0-1.docx
https://www.uva.br/wp-content/uploads/2022/01/cartilha_estagio.pdf
https://www.uva.br/wp-content/uploads/2021/12/distrato_0-1.doc
https://www.uva.br/wp-content/uploads/2021/12/aditivo_tce_cabo_frio_7205586201782.pdf
https://www.uva.br/wp-content/uploads/2021/12/tce_obrigatorio_0.docx
https://www.uva.br/wp-content/uploads/2021/12/tce_estagio_nao_obrigatorio_0.docx
https://www.uva.br/wp-content/uploads/2021/12/termo_de_compromisso_prefeitura_de_cabo_frio_-_novo_1.docx
https://www.uva.br/wp-content/uploads/2021/12/dia_20_termo_de_compromisso_-_prefeitura_de_buzios.docx


 

Ao longo do semestre, o Coordenador de Cursos ou Professor Orientador realizará as devidas 

orientações, para que o aluno realize a entrega do relatório de Estágio Curricular.  

Nos casos de estágio Não Obrigatório:  

Você deverá entregar o Termo de Compromisso de Estágio com o Plano de Atividades, já assinado e 

carimbado pela empresa, com carga horária máxima de 06h diárias e período de estágio inicialmente 

de 6 meses (como forma de assegurar a regularidade de matrícula do estagiário). É necessário que 

conste também as informações de bolsa-auxílio, seguro estágio e vale transporte.  

Importante: os TCEs (obrigatórios e não obrigatórios) serão assinados durante o período letivo. Não 

haverá assinatura desta documentação em período de transição semestral. Fique atento às 

notificações em seu Portal do Aluno. 

 


