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I ENCONTRO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO INTERNO UFF 

 

  A Universidade Federal Fluminense realizará, no período de 17 a 21 de outubro de 2016, a Agenda 

Acadêmica UFF 2016. Este ano será incluído na programação, em sua primeira versão, o Encontro do Programa 

de Estágio Interno UFF, no âmbito da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD).  

 

1. Do Programa de Estágio Interno  

 

O Programa de Estágio Interno visa complementação da formação acadêmica, contextualização 

curricular e aprendizado de competências próprias da atividade profissional no ambiente de trabalho; propicia, 

também, participação dos estudantes estagiários nas atividades técnicas, científicas e administrativas da 

Universidade.   

 

2. Do I Encontro do Programa de Estágio Interno UFF – Justificativa e Objetivo 

 

O Programa de Estágio Interno abrange cenários e ações nas mais variadas possibilidades da vida 

acadêmica -  estudantes, docentes, técnicos administrativos de diversas áreas e setores. Promover o encontro 

dessas experiências constitui oportunidade de conhecer melhor as atividades relacionadas ao Programa e sua 

influência na formação do estudante e na vida universitária.   

O I Encontro do Programa de Estágio Interno tem por objetivos: 

- apresentar e divulgar ações realizadas pelos estagiários em seus setores de estágio e influência dessa 

experiência na formação profissional do estudante e na vida universitária. 

- promover a troca de experiências, a reflexão coletiva e a oportunidade de ações colaborativas; 

- incentivar a participação dos diversos agentes (estagiários, supervisores, responsáveis por campo de estágio, 

coordenadores, equipe de trabalho) no processo de avaliação e aprimoramento do Programa. 

O Tema do I Encontro do Programa de Estágio Interno é: As atividades de estágio no âmbito da 

Universidade e sua influência na formação profissional do estagiário e na vida universitária.  

 

3. Da Realização do Encontro 

 

O I Encontro do Programa de Estágio Interno UFF será realizado integralmente no dia 17 de outubro de 

2016 (2ª feira), em Niterói, no horário de 14:00h às 17:30h.  

 

O evento será realizado em duas sessões: 



- 1ª sessão: Apresentação de relatos previamente selecionados, relativos a atividades de estágio no 

âmbito do Programa de Estágio Interno. Cada relato deverá ser apresentado em, no máximo, 10 minutos. 

- 2ª sessão: Mesa redonda em torno de tema “A influência da atividade de estágio na formação do 

estagiário e na vida universitária”. 

 O público alvo do Encontro são os estagiários, supervisores, responsáveis por setores de estágio, 

coordenadores e professores orientadores no âmbito do Programa de Estágio Interno; bem como demais 

interessados no tema.  

A organização e a execução do Encontro são da responsabilidade da Divisão de Estágios e da Comissão 

de Estágios da PROGRAD.  

 

4. Da Inscrição no Evento 

 

As Inscrições para participar do I Encontro do Programa de Estágio Interno estarão abertas no período de  

10 de agosto a 12 de setembro, através de formulário de inscrição eletrônica disponível no link: 

 

Formulário de Inscrição no I Encontro do Programa de Estágio Interno UFF 

 

Receberão certificados todos os participantes do evento que fizerem sua inscrição durante o período 

previsto no Edital. O preenchimento incorreto do formulário de inscrição acarretará erro no Certificado de 

Participação.  

A participação no evento é recomendada, tendo em vista o aprimoramento do Programa.  

 

5. Do envio de Relatos para apresentação no Evento 

 

Os estagiários, através de seu setor de estágio, enviarão à Divisão de Estágios da PROGRAD seu relato 

de atividade(s) ou ação(ões) desenvolvida(s) no âmbito do estágio interno, destacando o impacto para a sua 

formação profissional e/ou para a vida universitária. A elaboração do relato propiciará um maior conhecimento 

da(s) atividade(s) desenvolvida(s) no próprio Estágio e uma oportunidade de compartilhar essa experiência com 

outras pessoas. 

O estagiário poderá ser autor ou coautor do relato; podendo estar, entre os outros autores: o responsável 

pelo campo de estágio, o supervisor de estágio, outro(s) estagiário(s) do setor ou de setor afim. 

Os relatos devem ser enviados, no período de 10 de agosto a 12 de setembro, através do email 

estagiointernouff@gmail.com no formato indicado no anexo.   

Os relatos serão avaliados e selecionados pela Comissão de Estágios da PROGRAD tendo como critério 

sua pertinência com relação ao Tema proposto para o I Encontro do Programa de Estágio Interno.  

A divulgação da Programação e dos relatos selecionados para apresentação no Encontro será no dia 22 

de setembro no link http://www.uff.br/Programa de Estágio Interno 2016 

 

8. Do calendário do I Encontro do Programa de Estágio Interno da UFF 

Semana Acadêmica 17 a 21 de outubro 

I Encontro do Programa de Estágio Interno UFF 17 de outubro - 14:00 às 17:30h 

Inscrição para participação no Encontro 10 de agosto a 12 de setembro 

Envio dos relatos elaborados por estagiários 10 de agosto a 12 de setembro 

Divulgação da Programação e dos relatos selecionados para 

apresentação no I Encontro do Programa de Estágio Interno  

22 de setembro 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHuqwjP5HWmPS-mexQlHLluzg-MOQVNnYFqYatBGWSK8FWpQ/viewform
mailto:estagiointernouff@gmail.com
http://www.uff.br/?q=node/4989


 

 

9. Disposições Gerais 

Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão de Estágios da PROGRAD. Outras 

informações estarão disponíveis no link http://www.uff.br/Programa de Estágio Interno 2016 

 

Niterói, 03 de Agosto de 2016 

 

 

  Maria Letícia Leão Alves                                                                     Luiz Sérgio Radino Lamego 

Chefe da Divisão de Estágios                                                            Presidente da Comissão de Estágios       

 

 

José Rodrigues de Farias Filho 

Pró Reitor de Graduação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uff.br/?q=node/4989


Anexo - Formatação do Relato 

 

O relato deverá ser enviado em formato PDF para o email estagiointernouff@gmail.com 

No assunto do email indicar: Relato - Encontro do Programa Estágio Interno UFF. 

 

O relato deverá ter a seguinte formatação: 

- papel tamanho A4 

- margem superior e inferior de 2 cm 

- margem direita e esquerda de 2 cm 

- Título do relato centralizado, em fonte Times New Roman, tamanho 14, caixa alta em negrito. 

- Nome do(s) autor(es), centralizado, escrito em fonte Times New Roman, tamanho 10; ao lado do nome do(s) 

autor(es) indicação de seu vínculo ao Programa: estagiário, supervisor de estágio, responsável por campo de 

estágio. 

- Nome do Setor de realização do estágio e órgão de vinculação (ex: Divisão de Estágios/PROGRAD), 

centralizado, escrito em fonte Times New Roman, tamanho 10. 

- corpo do texto do relato em uma única coluna, alinhamento justificado, em fonte Times New Roman, tamanho 

12; espaçamento simples entre as linhas. 

- As figuras devem ser incorporadas ao texto com tamanho compatível com as margens da página. 

 

 

mailto:estagiointernouff@gmail.com

