
 
 
 
 
 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Pró-Reitoria de Graduação 

Coordenação de Estágios 
 

 

Av. Fernando Ferrari, 514 – Campus Universitário de Goiabeiras – 29075-910 – Vitória – ES – Brasil 
Tel.: 55-27-4009.2416 – E-mail: estagios.daa.prograd@ufes.br  - Site: www.prograd.ufes.br 

 

OFÍCIO CIRCULAR  Nº 002/2022/CE/DAA/PROGRAD/UFES  
Vitória, 13 de abril de 2022. 

  
 
Aos Coordenadores de Colegiados dos Cursos de Graduação da Ufes 
 
 

Assunto: PROCEDIMENTOS EM RELAÇÃO A TRAMITAÇÃO, ASSINATURA E REGISTRO DE:  

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE), TERMO ADITIVO (TA) E TERMO DE RESCISÃO 

(TR)  

 

Prezados e Prezadas, 

Considerando o retorno presencial das atividades administrativas e acadêmicas 

para esse semestre de 2022/1, informamos que manteremos os procedimentos para 

tramitação no lepisma, assinatura e registro do TCE, TA e TR/certificado, tal qual já está sendo 

realizado conforme as rotinas administrativas de cada Colegiado e Secretaria Acadêmica.  

Pedimos atenção ao disposto no Art. 24 da LEI Nº 9.784, de 29 de janeiro de 

1999, no que se refere a questão dos prazos para assinatura.  

Também, a partir das deliberações da PROAD e as mudanças administrativas em 

relação a inserção dos nomes dos estudantes na apólice de seguros, informamos que 

montamos uma comissão conjunta com a PROGRAD, PRPPG, PROEX e PROGEP e deliberamos 

que os procedimentos serão discutidos entre essas instâncias  e a nova rotina será informada as 

unidades administrativas assim que for finalizada.  

Assim, por hora, não é necessário encaminhar aquela planilha para a PROAD, 

como anteriormente era feito. Isso por que, por enquanto, estamos informando a lista de 

estudantes a seguradora, por meio das ofertas e matrículas nas disciplinas de estágios e 

práticas e registro do TCE. 
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Por fim, a apólice de seguros contratada (01.82.0002008.000000 – Gente Feliz 

Seguradora), conta com vigência até a data de 16/06/2022. 

  

Atenciosamente, 

 

 
VANESSA OLIVEIRA DE AZEVEDO 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS 
DEPARTAMENTO DE APOIO ACADÊMICO 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
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