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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

REITORIA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

AGÊNCIA DE ESTÁGIOS

OFÍCIO CIRCULAR 2/2019/ESTÁGIOS/PREX/REITORIA

Fortaleza, 03 de maio de 2019.

 
A(os) Senhor(as) Coordenadores(as) de Cursos 

 

Assunto: Top 10 perguntas frequentes sobre estágios

 

Senhor (a) Coordenador(a),

 

1. Inicialmente cumprimentando-o(a), vimos solicitar auxílio no sen�do de divulgar entre os estudantes
as perguntas mais frequentes sobre estágio respondidas pela Agência de Estágios.

2. Em janeiro de 2018, a Agência de estágios implantou o atendimento �ra-dúvidas via whatsapp. Até a presente
data, foram cerca 13.625 mensagens recebidas e  11.799 mensagens enviadas. Com o  aprendizado a par�r dessa experiência,
foi elaborado um "TOP 10" com as perguntas mais encaminhadas pelos alunos, professores e ins�tuições parceiras.

3. Obje�vando facilitar o procedimento de formalização das a�vidades de estágios e evitar equívocos na
elaboração dos documentos que impossibilitem o registro dos mesmos, solicitamos que seja encaminhada a mensagem abaixo
aos discentes por meio do SIGAA, orientando-os a acessar o Top 10 disponível no site da Agência de Estágios. Recomendamos
ainda que a equipe da Coordenação tome ciência quanto ao conteúdo do "TOP 10"  e que o mesmo seja encaminhado aos
professores para conhecimento. Segue o link: h�p://www.estagios.ufc.br/pt/top-10-perguntas-sobre-estagio/

4. Por oportuno, ressaltamos que também estão disponíveis no site os memorandos e os o�cios circulares que
trazem importantes instruções e que tratam dos assuntos que mais causam dúvidas entre os docentes.

5. Agradecemos desde já a colaboração.

 

=========================================================================================

 

Prezados estudantes,

 

A Agência de Estágios, a par�r do serviço de �ra-dúvidas via whatsapp, selecionou as 10 (dez) perguntas mais
frequentes recebidas e elaborou o "TOP 10 dúvidas sobre estágios". 

Sugerimos que, antes da elaboração dos documentos de estágio, seja observado o Top 10 de modo a evitar equívocos
que inviabilizem o registro dos mesmos. Caso a sua dúvida não esteja respondida no TOP 10, está disponível ainda no site um FAQ
com cerca de 150 perguntas e respostas. Informe-se!

Top 10 link: h�p://www.estagios.ufc.br/pt/top-10-perguntas-sobre-estagio/

FAQ link: h�p://www.estagios.ufc.br/pt/duvidas-frequentes-estagios/

 

Atenciosamente,

 

Rogério Teixeira Mâsih

Coordenador da Agência de Estágios

===================================================================================================

 
Atenciosamente,

 
 
 

Rogério Teixeira Mâsih

http://www.estagios.ufc.br/pt/top-10-perguntas-sobre-estagio/
http://www.estagios.ufc.br/pt/top-10-perguntas-sobre-estagio/
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Coordenador da Agência de Estágios
 

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO TEIXEIRA MASIH, Coordenador de Coordenadoria, em 06/05/2019, às 16:02,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0760728 e o código CRC FA7D6A44.
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