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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.
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Para gerar o Termo de Compromisso, o acadêmico deverá fazer o login no Portal utilizando o
Passaporte UFMS, com as informações necessárias para o preenchimento do formulário.

Ao finalizar, o acadêmico receberá uma mensagem de confirmação e as orientações de como
proceder.

Os acadêmicos que utilizam o Termo de Compromisso de Estágio gerado pela concedente do
estágio (Modelo Externo), devem preencher o formulário e escolher a opção “Modelo Externo”.

O preenchimento dos dados no portal é realizado com o seguintes procedimentos:
1) Confirmação do passaporte UFMS
2) Informações pessoais do acadêmico
3) Informações da concedente de estágio
4) Informações do estágio

Cada passo para preencher o Termo de Compromisso está detalhado nas páginas seguintes.
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https://estagio.ufms.br/
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No menu “Termo de 
Compromisso” clique na opção 

“Preencher Termo”

ACESSAR O MENU “TERMO DE COMPROMISSO”2º PASSO
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Digite seu Passaporte 
UFMS e a senha.

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

FAZER O LOGIN3º PASSO
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Apenas confirme seu Passaporte UFMS e clique em “seguinte”.

CONFIRMAR O PASSAPORTE4º PASSO
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CONFIRMAR OS DADOS PESSOAIS5º PASSO

OBSERVAÇÃO: No 5º passo o acadêmico irá verificar
seus dados pessoais e poderá fazer correções nos
campos editáveis, caso seja necessário.

ATENÇÃO no preenchimento do e-mail, o Termo de
Compromisso será enviado para este e-mail no final.
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O 6º passo 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.

INFORMAR DADOS DA CONCEDENTE6º PASSO
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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

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTÁGIO7º PASSO
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Ao finalizar, o Termo de Compromisso de Estágio será encaminhado para validação pela COE do 
curso, que deverá acessar o sistema, verificar as informações contidas no Termo e validá-lo.

TERMO DE COMPROMISSO PRONTOFINAL
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