
Passo a passo para formalização dos Termos de Compromisso Estágio pelo SEI 

 

1) Inicie o processo no SEI, instruindo um único processo para Estágio Obrigatório e outro 
para Estágio Não Obrigatório, a depender do caso: 

 

OBS: Sempre observar se apertou o botão para ficar assim . 

2) Com o processo criado, inclua o Termo de Compromisso de Estágio enviado pelo 

acadêmico em formato digital, clicando no ícone Incluir novo documento  - 
“Externo”: 

a) Nato-digital (caso o termo seja emitido no Modelo da UFMS no Portal do 
Estágio) 

 



 

 

b) Digitalizado (caso o termo seja emitido pela concedente ou agente de 
integração): neste caso o documento deve ser digitalizado em formato OCR, 
conforme determinação dos documentos digitalizados para o SEI na UFMS, 
solicitará para que outro servidor da UFMS, com acesso ao SEI, faça a 
autenticação do respectivo documento, através do passaporte institucional, 

utilizando o ícone  (a via física, nesse caso deverá ser arquivada na 
respectiva Unidade). 



 

 

 

 



 

 

3) Insira o documento padrão SEI “Estágio: Declaração do Termo de Compromisso”: 

 

OBS: Sempre observar se apertou o botão para ficar assim . 

4) Preencha a Declaração com as informações do Termo de Compromisso de Estágio 
anexado. 

5) Disponibilize em Bloco de Assinatura  para que o Diretor da Unidade Assine. 

6) Em seguida, gerencie liberação para assinatura externa, clicando no ícone : 
a) Selecione o e-mail da Unidade, digite o nome do Estagiário no campo “Liberar 

Assinatura Externa para:”. Em seguida, clique no ícone para transportar o 
Termo de Compromisso ao assinante. Feito isso, clique em “Liberar”; 

b) Depois repita o processo: clique novamente no ícone , selecione o e-mail 
da Unidade, digite o nome do Representante Legal da Concedente de Estágio 

no campo “Liberar Assinatura Externa para:”. Em seguida, clique no ícone 



para transportar o Termo de Compromisso ao assinante. Feito isso, clique em 
“Liberar”. 

 

 

 



 

7) Quando todos assinarem a Declaração, o presidente da COE do curso gera o PDF da 
Declaração e a encaminha ao e-mail do estagiário, pelo próprio SEI, usando o ícone 

. 


