
Orientações aos estudantes para solicitação de estágios no Sistema FURG 
 

No dia 05 de outubro de 2020, entrou em funcionamento o módulo de Estágios no Sistema Acadêmico. 
 

A partir de agora, todas as solicitações para novos estágios (obrigatórios e não obrigatórios) deverão ser feitas 

através do Sistema. 

Os encaminhamentos relacionados a estágios já em andamento (Termos Aditivos, Relatórios, Rescisões) 

continuarão tramitando da forma como vinham sendo realizados. O contato da PRAE para tal é 

prae.estagios@furg.br. 

No caso de novos estágios lembramos que: 
 

Caso a concedente (lugar onde irás realizar estágio) não esteja cadastrada no Sistema, deverás entrar em 

contato pelo e-mail prae.estagios@furg.br solicitando o cadastramento e informando os seguintes dados, tanto 

da concedente, quando do agente de integração (se for o caso): 

 Nome: 

 Razão Social: 

 CNPJ: 

 Ramo de Atividade: 

 Setor/local onde o estágio será realizado: 

 Endereço completo da concedente: 

 Informe se a concedente e/ou agente de integração utilizará  modelo próprio de Contrato ou se 
será utilizado o modelo da FURG. 

 
 

No ASSUNTO/TÍTULO do e-mail, nesse caso, coloque "Concedente Cadastramento". 
 

Da mesma forma, caso a Apólice de Seguro não for a da Universidade e não estiver cadastrada precisas 

solicitar o cadastro através do e-mail prae.estagios@furg.br, informando a vigência da mesma (data de inicio e 

fim da vigência do Seguro) e número, anexando uma cópia da Apólice de Seguro. No ASSUNTO/TÍTULO do e- 

mail coloque "Apólice Cadastramento" 

Lembre que em caso de estágios não obrigatórios a Apólice de Seguro deve ser disponibilizada pela 

concedente. 

A solicitação de estágio precisa ser feita antes da data prevista para inicio de vigência do mesmo. O sistema 

não permite solicitações com datas retroativas. Assim, planeje seu estágio com antecedência, reúna as 

informações necessárias e faça sua solicitação no sistema em tempo hábil. 

No tocante aos estágios que ocorrem junto à PROGEP, ainda seguem os trâmites normais junto à universidade, 

através dos formulários disponíveis em www.progep.furg.br. 

Os estudantes de Pós-Graduação que forem realizar estágio, devem solicitar os formulários e termos através  

do e-mail prae.estagios@furg.br, tendo em vista que a tramitação dos mesmos ainda não está acontecendo 

através do sistema. 

É imprescindível que mantenhas teus contatos atualizados no sistema. Em caso de alteração de e-mail, 

telefone e endereço, faça a correção imediatamente em seu registro acadêmico. 

 

Informamos, ainda que temos plantões na PRAE todas as quintas-feiras, das 10h às 12h, de forma presencial. 
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