
INSTRUÇÕES PARA LEGALIZAÇÃO DO TCE (TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO)

PASSO A PASSO
1. O acadêmico deverá preencher, como de costume, o Termo

de Compromisso de Estágio (TCE) pelo portal
https://estagio.ufms.br/termo/ e submetê-lo à aprovação pela COE do
curso;

2. Após a validação pelo presidente da COE, o acadêmico
receberá, via e-mail cadastrado, o TCE em formato PDF (também, como de
costume);

3. O acadêmico deverá encaminhar a via digital do TCE em
PDF, em arquivo digital único, para o e-mail: "coe.famez@ufms.br";

4. Em seguida, o acadêmico deverá realizar o cadastro no SEI
para usuário Externo, para efetuar assinatura eletrônica. Caso ainda não
tenha, disponível no
endereço: https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar

_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0 ;
5. Após o cadastro, o acadêmico deve solicitar a liberação

do cadastro pelo e-mail "secac.famez@ufms.br" ou por requerimento
no site da PROGRAD Requerimento;

6 . O acadêmico deverá solicitar ao representante legal da
concedente de estágio que se cadastre na plataforma do SEI. Para fazer o
cadastro basta o interessado acessar a página https://digital.ufms.br/ e
realizar o cadastro de usuário externo, enviar as cópias do RG, CPF e
Comprovante de Residência atualizado para o e-mail
"didoc.proadi@ufms.br", para posterior liberação. A liberação de cadastro
será informada por e-mail ao usuário externo (representante legal da
empresa);

7. Ao final, após instruído processo pela COE o Diretor da
FAMEZ, a Concedente e o Acadêmico serão informados e direcionado, via e-
mail, para a assinatura eletrônica no SEI, da Declaração de Anuência do
Termo de Compromisso de Estágio, inserido no processo;

8. Atenção: para que o Termo de Compromisso tenha
validade jurídica, e seja autorizado o início do estágio pela COE, a
declaração de anuência ao Termo de Compromisso deverá conter
a assinatura do diretor FAMEZ, do acadêmico e do representante
legal da concedente de estágio;

9. Após as respectivas assinaturas, a Declaração de Anuência
do Termo de Compromisso de Estágio serão enviados, em formato digital,
via e-mail, ao acadêmico para que seja entregue/enviado à Concedente de
estágio;
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10. Os prazos entre as etapas poderão levar até 3 dias úteis.
Uma vez cadastrado no SEI, os usuários externos: tanto

os acadêmicos quanto os representantes legais das empresas não
precisarão se cadastrar mais de uma vez. Poderão assinar
quantas declarações forem necessárias, sendo necessário apenas
a disponibilização do documento pelas COE’s.

 
Felipe Foletto Geller

Presidente da Comissão de Estágio do Curso de Medicina Veterinária
 

Viviane Maria Oliveira dos Santos Nieto
Presidente da Comissão de Estágio do Curso de Zootecnia

 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Foletto
Geller, Presidente de Comissão, em 11/08/2021, às
10:51, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Viviane Maria
Oliveira dos Santos Nieto, Presidente de Comissão,
em 11/08/2021, às 10:55, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2727062 e o código CRC
E104419D.

COMISSÃO DE ESTÁGIOS DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.022518/2021-74 SEI nº 2727062
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