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Ofício Circular nº 005/2020/DIP
Florianópolis, 19 de março de 2020.

Aos discentes e servidores da Universidade Federal de Santa Catarina

Assunto: Esclarecimentos sobre Of. Circular nº 004/2020/DIP

1. Diante das dúvidas geradas em virtude do Ofício Circular nº 004/2020/DIP, de 
18/03/2020, esclarecemos que:

a. Todos  os  pedidos  de  estágio  devem  ser  previamente  inseridos  no  SIARE 
(https://siare.sistemas.ufsc.br/), gerando um número de registro;

b. Os e-mails de autorização enviados para dip.prograd@contato.ufsc.br devem 
ser  relacionados  a  Termos  de  Compromisso  de  Estágio  (TCEs),  Termos  de 
Rescisão e Termos Aditivos de estágios não obrigatórios pagos pela UFSC. A 
medida visa não prejudicar o pagamento das bolsas no mês de abril/2020;

c. Coordenadores de Estágio dos cursos poderão adotar o mesmo procedimento 
de autorização por e-mail para os casos de estágios fora da UFSC ou demais 
estágios sem bolsa paga pela UFSC (lista de coordenadorias e   e-mails  );

d. Os  e-mails  de  autorização,  tanto  do  item b  quanto  do  item c,  deverão  ser  
enviados pelos orientadores e supervisores, sem necessidade do envio por parte 
dos coordenadores de estágio ou dos representantes das concedentes;

e. Tão  logo  as  atividades  presenciais  sejam  normalizadas,  os  alunos  deverão 
providenciar  a  entrega  dos  documentos  devidamente  assinados  nos  setores 
responsáveis (Coordenadoria de Estágio do Curso ou DIP).

2. Em tempos de dificuldade é necessário que, mais do que nunca,  busquemos 
atuar como facilitadores dos processos. Deste modo, contamos com a compreensão e atenção 
das Coordenadorias de Estágios de cada curso, principalmente no acesso aos e-mails oficiais 
disponibilizados neste link. 

Atenciosamente,

ALEXANDRE GUILHERME LENZI DE OLIVEIRA
Diretor

mailto:dip.prograd@contato.ufsc.br
https://siare.sistemas.ufsc.br/publico/listagemCoordenadores.xhtml
https://siare.sistemas.ufsc.br/
https://siare.sistemas.ufsc.br/publico/listagemCoordenadores.xhtml

	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
	CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
	TELEFONE (048) 3721-6312 - (048) 3721-9296
	E-mail: dip.prograd@contato.ufsc.br / site: portal.estagios.ufsc.br
	Ofício Circular nº 005/2020/DIP
	Aos discentes e servidores da Universidade Federal de Santa Catarina
	Assunto: Esclarecimentos sobre Of. Circular nº 004/2020/DIP

		2020-03-19T15:51:44-0300




