
                                                                         

 

 

COMISSÃO ORIENTADORA 

DE ESTÁGIO – COE 

Curso de Nutrição 
 

 

CADASTRO DE ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO NO SIGA E ASSINATURA DOS DOCUMENTOS NO SEI 

Passos a serem seguidos para cadastro de estágio de Nutrição no SIGA e assinatura dos 

documentos no SEI: 

1. As nutricionistas do departamento de Nutrição fazem a distribuição das vagas de estágio 

por sorteio. Caso o aluno consiga sua própria vaga, ele deverá informar à nutricionista da 

área em que deseja estagiar, por e-mail, para que o novo local seja aprovado (vide arquivo 

“como procurar nova vaga de estágio”). 

 

2. A COE envia orientação ao aluno a respeito do cadastro do estágio no SIGA. 

Observação: o cadastro no SIGA deve ser realizado no mínimo 15 dias úteis antes do início do 

estágio. 

3. O aluno faz seu cadastro no SIGA estágios e envia à PROGRAD. 

 

4. Após análise do cadastro, a PROGRAD, se não encontrar nenhuma pendência, libera o 

Termo de Compromisso (TC) e o Plano de Atividades (PAE) para impressão no SIGA 

estágios. Obs. Neste período de pandemia os documentos não estão sendo impressos e as 

assinaturas têm sido realizadas eletronicamente via SEI. 

5. A PROGRAD envia email para o aluno informando que o pedido de homologação de estágio 
já foi analisado e solicita para o aluno: 

a. Gerar os arquivos do Termo de Compromisso - TCE e do Plano de Atividades – 
PAE, disponibilizados pelo SIGA Estágios, e convertê-los em JPEG na resolução 
843 X 1192. 

b. Enviar o TCE e o PAE para o endereço de e-mail do setor responsável da Nutrição 
em processar o estágio (coe.nutricao@ufjf.edu.br), informando no assunto do 
e-mail nome, número de matrícula, curso e modalidade do estágio 
(obrigatório ou não obrigatório). 

c. Providenciar com urgência o seu cadastro no SEI como usuário externo e 
solicitar ao nutricionista e ao representante legal pela 
empresa/concedente que façam o mesmo. Orientações para cadastro no SEI: 
https://www2.ufjf.br/sei/usuario-externo/ 

 

6. A COE/Nutrição recebe TC e PAE do aluno, abre processo no SEI e disponibiliza os 

documentos para assinatura.  

Observação: neste período de pandemia, a COE enviará para o aluno e solicitará o 

preenchimento da “Declaração de Responsabilidade para Desenvolvimento de Estágio 

Supervisionado Obrigatório”. Esse documento será preenchido apenas uma vez pelo 

aluno e será inserido no processo do primeiro estágio realizado. 
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7. O aluno, o representante da concedente e o nutricionista recebem e-mail automático do 

SEI quando os documentos estiverem liberados para assinatura. O aluno deve acompanhar 

o processo e ajudar na coleta das assinaturas entrando em contato com a unidade 

concedente. 

 

8. Assinando os documentos no SEI: 

a. O aluno, o representante da concedente e o nutricionista assinam os 
documentos acessando o processo em https://www2.ufjf.br/sei/usuario-
externo/  

b. Entrar no documento e clicar no ícone da caneta. Para assinar basta digitar a 
senha do SEI. 

9. Depois que todos os documentos estejam assinados a COE envia o processo de volta à 

PROGRAD. 

10. A PROGRAD envia e-mail ao aluno avisando que o processo foi homologado no SEI. 

11. O aluno acessa o SEI, clica no número do processo, seleciona os documentos e clica no 

botão “gerar pdf” (localizado na lateral direita superior da tela). 

12. O aluno encaminha por e-mail o TC e o PAE homologado para a concedente. 

13. O aluno pode iniciar o estágio na data descrita no TC. 
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