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O Portal de Estágio:

3

https://estagio.ufms.br/

O Portal de Estágio da UFMS
tem a finalidade de gerar o Termo de
Compromisso de Estágio, além de
divulgar informações e notícias
relacionadas a estágio.

O Termo de Compromisso é o
documento legal imprescindível para que
o estágio aconteça. Portanto, todo
acadêmico da UFMS deverá acessar o
Portal, antes de iniciar o seu estágio, seja
obrigatório ou não.



Gerando o Termo de Compromisso
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Para gerar o Termo de Compromisso, o acadêmico deverá fazer o login no Portal com o Passaporte
UFMS, já tendo todas as informações necessárias preencher o formulário. Durante o preenchimento, caso não
tenha alguma informação, poderá salvar e continuar depois.

Ao finalizar, o acadêmico receberá o Termo de Compromisso no formato PDF em seu e-mail, então
deverá imprimir e coletar as assinaturas.

Ainda que o Termo de Compromisso seja um modelo externo (impresso pela concedente de estágio,
ou agência de integração), o acadêmico deverá preencher os dados no portal e marcar a opção: “Modelo
Externo”. Nesse caso, não receberá o PDF no e-mail e não precisará imprimir.

O preenchimento dos dados no Portal é feito em quatro passos:

1) Confirmação do passaporte UFMS
2) Informações pessoais do acadêmico
3) Informações da concedente de estágio
4) Informações do estágio

Detalharemos mais cada passo nas páginas seguintes.



Login para gerar o Termo de Compromisso

Na aba Termo de Compromisso 
clique na opção Acadêmico(a)

Digite seu Passaporte 
UFMS e a senha.

Caso ainda não tenha o Passaporte UFMS, ou
tenha perdido a senha, siga as orientações para
recuperar o acesso.



PASSO 1
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O(A) Acadêmico(a) apenas confirma seu Passaporte UFMS e clique em “seguinte”.

Bem-Vindo(a) ROSANA 
DIAS CARVALHO

rosana.carvalho



PASSO 2
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No passo 2, o acadêmico irá
verificar seus dados pessoais e poderá
fazer correções nos campos editáveis, se
necessário.

ATENÇÃO no preenchimento do e-mail!
o Termo de Compromisso será enviado
para este e-mail no final.

Bem-Vindo(a) ROSANA 
DIAS CARVALHO

Rosana Dias Carvalho

2016.0020.001-1

PEDAGOGIA-LICENCIATUR FAED

989.257.689-20

0858529 SSP/MS

BRASILEIRA

AV. CALÓGERAS, 57

CENTRO 79002-002

(67) 3524-5857 (67) 98928-8090

r.carvalho32@ufms.br r.carvalho32@ufms.br



PASSO 3
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O passo 3 é o
momento de
informar os dados
da concedente de
estágio.

Nesse campo deve ser 
informado o CNPJ da 

concedente de estágio ou o CPF 
no caso de profissional liberal.

O representante legal da 
concedente é o responsável 

por assinar seu Termo de 
Compromisso

O supervisor é um 
funcionário da concedente 

com formação ou 
experiência profissional na 

área de conhecimento 
desenvolvida no curso do 

estagiário.

Bem-Vindo(a) ROSANA 
DIAS CARVALHO



PASSO 4
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Por último as informações 
do estágio.

A apólice de seguro é obrigatória para 
todo estágio. No caso de estágio 

obrigatório existe uma apólice padrão 
contratada pela UFMS; no caso de 

estágio não obrigatório, a concedente 
que deve informar ao acadêmico o 

número da apólice

Elaborado em acordo entre as 3 partes, 
deverá conter a descrição resumida das 

atividades que o acadêmico 
desenvolverá no estágio.

Todo estágio deve ter um 
Professor Orientador.

Ao escolher modelo da UFMS, 
o acadêmico receberá o Termo 

no e-mail em formato PDF.
O acadêmico deve marcar 
modelo externo, quando o 

Termo é gerado pela 
concedente, então não 

receberá o Termo no seu e-mail

Bem-Vindo(a) ROSANA 
DIAS CARVALHO



FINALIZANDO...
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Bem-Vindo(a) ROSANA 
DIAS CARVALHO

Se precisar retornar para as telas
anteriores, as informações preenchidas
não serão perdidas.

Ao clicar em ENVIAR, o seu Termo
será concluído e o arquivo PDF já
será gerado. Se precisar fazer
alterações, precisará preencher
novamente o formulário desde o
início.

A qualquer momento, poderá usar
o SALVAR E CONTINUAR DEPOIS. O
Sistema irá disponibilizar um link
para você acessar depois e
continuar o preenchimento de
onde parou.



Termo de Compromisso Pronto
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Quando finalizar o Termo será enviado no formato PDF para o e-mail informado no passo 2.

Bem-Vindo(a) ROSANA DIAS CARVALHO

ROSANA DIAS CARVALHO,

r.carvalho32@ufms.br

estagio@ufms.br



Termo de Compromisso Pronto
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O(A) acadêmico(a) deverá imprimir 3 vias (preferencialmente frente e verso), coletar as assinaturas
do(a) representante legal da concedente e do(a) Diretor(a) da Unidade Setorial (representante legal da
UFMS), depois é só iniciar o estágio na data acordada.


