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Ao Senhor(a)
Renata Correa Vargas
Técnica em Assuntos Educacionais - Coordenação de Estágios

  

Assunto: Estágios não obrigatórios – atividades presenciais
      

 
    Senhor(a),

 

1. Em atenção ao OFÍCIO/SEI Nº 528/2020/COORD-ESTAG-PROGRAD,
esclarecemos que a Universidade Federal de Juiz de Fora está com suas atividades
presenciais suspensas pelo Conselho Superior até o dia 27/11/2020. A
recomendação de todas as resoluções só autoriza estágio obrigatório presencial
em algumas situações específicas em que as circunstâncias de realização são
avaliadas em 4 instâncias da instituição. 

2. O compromisso e o zelo com a saúde dos discentes e servidores são
o alicerce das normativas da UFJF, levando à não recomendar atividades
presenciais não essenciais, em razão da situação de risco decorrente do Covid-19.
Destaca-se ainda que as apólices de todas as seguradoras, não oferecem cobertura
para tal condição. 

3. Em parecer da Procuradoria sobre a realização de estágios não
obrigatórios de forma presencial, há a indicação de que a a
Universidade não pode interferir sobre o plano de retomada das atividades
empresariais e institucionais, nas quais seus estudantes realizam estágios. E
ainda que, no caso do estágio não obrigatório, a implantação de medidas que
garantam a saúde e segurança do estagiário, competem à concedente do estágio. 

4. Com essas considerações, para a apresentação de proposta
de estágio não obrigatório presencial, será necessário que o estudante declare que,
mesmo ciente dos argumentos descritos, mantém a solicitação  de realizar o
estágio e o professor orientador, que também autoriza a sua realização, ciente de
que o acompanhamento acadêmico deverá ser remoto.

 

Atenciosamente,

 

MARIA CARMEN SIMÕES CARDOSO DE MELO
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Pró-Reitora de Graduação

Documento assinado eletronicamente por Maria Carmen Simoes Cardoso de Melo,
Pró-Reitor(a), em 24/09/2020, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, 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 Portal do SEI-Ufjf
(www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o
código verificador 0156991 e o código CRC 662B223F.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PRESENCIAL 

 

Declaro ser de meu conhecimento de que a UFJF, tendo em vista seu compromisso e 

o zelo com a saúde dos discentes e servidores, NÃO RECOMENDA que estágios não 

obrigatórios sejam realizados presencialmente quando as atividades desenvolvidas 

não são essenciais, em razão da situação de risco decorrente do Covid-19. Declaro ter 

ciência de que ao apresentar a proposta de estágio não obrigatório presencial, será 

necessário que o discente declare que, mesmo consciente dos argumentos descritos, 

mantém a solicitação de realizar o estágio e o professor orientador, que também 

autoriza a sua realização e que o acompanhamento acadêmico deverá ser realizado 

por meio remoto. Declaro, ainda, ter sido informado de que as apólices de todas as 

seguradoras não oferecem cobertura para o Covid-19 e que, no caso do estágio não 

obrigatório, competem à concedente do estágio as responsabilidades pela implantação 

e controle das medidas que garantam a saúde e segurança do estagiário. Não 

obstante, apesar de sabedor de todas essas condições, mantenho minha solicitação 

para a realização do estágio não obrigatório presencial.  

 

Juiz de Fora, ___/____/______ 

 

 

 

____________________________________ 

Nome legível do discente 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do discente 
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