
Fluxograma de Estágios
Curso de Zootecnia
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Não obrigatório Obrigatório Aluno externo

Não há disciplina de Estágio Não
Obrigatório, as atividades de
estágio poderão ser validadas
como atividades complementares.

Nesta forma de estágio o aluno
precisa ser remunerado, podendo
cursar vários ao longo do curso.

Intermediário (108h aula) Final  (360h aula)

Ter cursado  50 créditos de 
disciplinas obrigatórias. 

Cursado todas as disciplinas 
obrigatórias até a 9° fase +
504h de complementares

Até 5 créditos de disciplina 
concomitantes (não 
recomendado)

Alunos  não 
estejam 

matriculados  
na UFSC

Estar matriculado na 
disciplina: ZOT 7002-10502
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Escolha a área de dentro da zootecnia

Converse com os professores da área pretendida e escolha o seu orientador

Busque locais para fazer o seu estágio

Verifique no SIARE se o Local tem convênio com a UFSC 

SIM
Não

Providencie o convênio

http://portal.estagios.u
fsc.br/formularios/

Cadastrar o TCE e o Plano de atividades no SIARE

Coordenador de estágio avalia o documento

Coleta de assinatura do documento e envio para coordenação

Escolha o área 
dentro da 
zootecnia

Converse com os 
professores da 

área pretendida e 
escolha o seu 

orientador

Modelo TCE Aluno 
Externo

http://portal.estagi
os.ufsc.br/formular
ios/

Esta cursando junto alguma disciplina
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SIM Não

Máximo 30h semanais Máximo 40h semanais

RAENO a cada 6 meses
RAENO FINAL
Deve ser entregue assinado 
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Relatório final da disciplina 
Ficha de avaliação do orientador e supervisor 
entregue diretamente para a coordenação

Não tem RAENO

Rescisões devem ser assinados e devolvidos à coordenação, após a rescisão o aluno deve preencher o RAENO.O
u

tr
o
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Todos os documentos devem ser impressos e assinados em 4 vias. Excepcionalmente, durante a 
pandemia, o documento deverá ser assinado de forma digital e enviado a coordenação de estágios

Estar matriculado na 
disciplina: ZOT 7600-05502

ObrigatórioNão obrigatório

Termos aditivos  devem ser solicitados antes de encerrar o prazo final do estágio. Deve ser assinado e 
enviado a coordenação de estágios.

Aluno externo

Relatório final

Aluno externo


