
 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

SETOR DE ESTÁGIOS 

 

TUTORIAL PARA UTILIZAÇÃO DO 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA 

ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE 

ESTÁGIOS – SIARE 
Vânia Maria Silvano 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos ver através deste, algumas informações importantes sobre 

estágio obrigatório e não obrigatório, possibilitando o fácil acesso e 

utilização pelo aluno, ao Sistema SIARE, tendo acesso através do seu 

IDUFSC e senha. 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, novembro de 2018. 

 



 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

SETOR DE ESTÁGIOS 

 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO: 

1. Os estágios obrigatórios devem ser preenchidos no SIARE até 30 dias do seu 

início para que não haja problemas quanto à rejeição do mesmo no referido 

sistema; 

2- Os estágios obrigatórios seguem os códigos de disciplinas relativos à prática 

jurídica. São eles: 5859 para a 7ª fase, 5860 para 8ª fase, 5861 para 9ª fase e 

5862 para a 10ª fase; 

3- A carga horária para o estágio obrigatório deve ser: 5 horas diárias 5 horas 

semanais e 90 horas totais; 

4- Se houver troca de orientador durante o período do estágio, o aluno deve 

preencher um TERMO ADITIVO para modificar o referido orientador; 

5- O aluno é responsável por colher todas às assinaturas em seu TCE (Termo de 

Compromisso de Estágio), salvo a assinatura da coordenação de estágio, onde o 

documento deverá ser entregue no devido setor para que o responsável colha a 

assinatura da coordenação; 

6- O aluno deverá imprimir no máximo três vias (uma para a coordenação de 

estágios, uma para o orientador e outra para ele); 

7- Após previsão de assinatura pela coordenação de estágios, o aluno deverá retirar 

seu TCE no respectivo setor e levá-lo ao DIP para colher a assinatura do 

responsável por aquele setor, ou seja, o Diretor; 

8- Ao final do estágio obrigatório, o aluno poderá imprimir seu termo de realização 

no próprio sistema SIARE, encaminhar para o seu orientador e após, levar até o 

setor de estágios para que o responsável dê baixa no sistema; 

9- O estágio obrigatório é dado baixa no sistema SIARE depois de colhida todas as 

assinaturas, incluindo a do Diretor do DIP que é de responsabilidade do aluno 

colhê-la como mencionado antes, e após, levar uma cópia ao setor de estágios do 

CCJ para a baixa no SIARE. 

OBS: NÃO DEIXE PARA CADASTRAR SEU ESTÁGIO OBRIGATÓRIO APÓS 

30 DIAS, POIS ISSO DIFICULTA O ANDAMENTO DOS TRABALHOS 

REALIZADOS PELO SETOR DE ESTÁGIOS E DESCONFORTO AO ALUNO. 
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ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO: 

1- Os estágios não obrigatórios também devem ser preenchidos no SIARE até 30 

dias do seu início para que não haja problemas quanto à rejeição do mesmo no 

referido sistema; 

2- Existem várias etapas quanto ao tramite dos estágios não obrigatório no qual 

veremos abaixo: 

a- Preenchimento do TCE no Sistema: Devem ser seguidos os passos 

solicitados; 

b- Escolha de um orientador de sua preferência; 

c- Você deve ter em mãos o CPF do seu supervisor no local de estágio, bem 

como o nome do representante da instituição na qual prestará o referido 

estágio. 

d- Após preenchimento do seu TCE, deve ser enviado pelo sistema para 

aprovação do coordenador de estágio, e após aprovação, você deverá 

imprimir 03 vias, colher as respectivas assinaturas, lembrando que a 

coordenação de estágios será a última a assinar. 

 

 

 

Modelo de Termo de Compromisso de Estágios – TCE 

 
Fonte: SIARE 
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ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO: 

 

3- Durante o período de estágios havendo qualquer mudança, seja de setor, 

supervisor ou renovação de contrato por mais um ano, você deverá preencher o 

TERMO ADITIVO no sistema, para informar a respectiva mudança, no 

período de 30 antes do término do contrato; 

4- Se você rescindir o contrato antes do período previsto deve preencher o 

TERMO DE RESCISÃO, colher as assinatura e deixar no setor de estágios do 

CCJ para a assinatura da coordenação; 

5- Enquanto durar seu estágio, o aluno deverá preencher o RAENO PARCIAL 

semestralmente, não precisando esse, ser impresso e colhida às assinaturas, 

apenas preenche-lo no sistema; 

6- Ao final do estágio, o aluno deverá preencher o RAENO FINAL, sendo que 

esse sim deverá ser impresso em 03 vias, colhidas às assinaturas e como 

mencionadas antes, a assinatura da coordenação de estágios deverá ser por 

ultimo. 

- Os termos da concedente, local onde o aluno prestará o estágio deverão ser 

assinados pela coordenação de estágio juntamente com o termo da UFSC, não 

sendo assinado separadamente. 

- Algumas concedentes assinam totalmente seu termo antes da coordenação de 

estágios, outras o representante só assina após a assinatura da coordenação, mas o 

TCE da UFSC sempre será assinado por último pela coordenação de estágios da do 

CCJ/UFSC. 

- Após assinatura dos termos de qualquer estágio, o aluno deverá retirá-los no 

setor responsável, entregando uma via ao local de atuação do estágio e ficando com 

uma via para si. 

O aluno deverá sempre guardar consigo uma via de qualquer documento 

relacionado aos estágios tanto obrigatório como o não obrigatório, pois poderá 

precisar no futuro. 
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Abaixo, links das legislações que regem os estágios obrigatórios e não obrigatórios: 

Legislação de ESTÁGIO 

Título Resumo 

 Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho –  

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996;  

revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994,  

o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,  

e o art. 6º da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Orientação Normativa nº 2, de 24 de 

junho de 2016  

Estabelece orientação sobre a aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública Federal direta,  

autárquica e fundacional. 

Resolução Normativa nº 73/2016/Cun, de 

7 de junho de 2016 
 

Regulamenta os estágios curriculares dos alunos dos cursos de graduação da UFSC 

Resolução Normativa nº 88, de 15 dw 

setembro de 2010  

 Disciplina a concessão de visto a estrangeiro que venha ao Brasil para estágio 

Fonte: http://portal.estagios.ufsc.br/legislacao/ 

 

Importante: 

O aluno deve registrar seu estágio não obrigatório mesmo que tenha 

suas horas complementares suficientes. Isto é uma regra, deve ser 

seguida. 

 

 

Obrigada! 

http://portal.estagios.ufsc.br/files/2011/04/DIP.pdf
http://portal.estagios.ufsc.br/files/2016/09/ORIENTACAO_NORMATIVA_-N2-2016.pdf
http://portal.estagios.ufsc.br/files/2016/09/ORIENTACAO_NORMATIVA_-N2-2016.pdf
http://portal.estagios.ufsc.br/files/2016/06/RN-73_CUn_2016.pdf
http://portal.estagios.ufsc.br/files/2016/06/RN-73_CUn_2016.pdf
http://portal.estagios.ufsc.br/files/2014/09/RESOLU%C3%87%C3%83O-NORMATIVA-N%C2%BA-88-CONSOLIDADA.pdf
http://portal.estagios.ufsc.br/files/2014/09/RESOLU%C3%87%C3%83O-NORMATIVA-N%C2%BA-88-CONSOLIDADA.pdf

