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Processo Protocolado sob nº 23064.019571/2020-21
Interessado: DIRETORIA DE REL. EMPR.E COMUNITARIAS-CM
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Para: DIRETORIA DE REL. EMPR.E COMUNITARIAS-CM
 

                        Com relação a tramitação de estágio de alunos que se encontram em mobilidade intercâmpus e que realizam estágio no câmpus destino, informo que solicitamos à Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIRGTI) a criação de um
módulo no sistema acadêmico, na categoria PRAE, que dá acesso a informação das disciplinas matriculadas e respectivos horários, por alunos, por câmpus, possibilitando ao PRAE do câmpus de origem a consulta ao horário do aluno em mobilidade no
câmpus destino.

                        A tramitação de estágios no câmpus de destino deve ocorrer da seguinte forma:

1)     O professor responsável pela atividade de estágio (PRAE) deve ser o PRAE do câmpus de origem, uma vez que este professor tem acesso a todo o histórico de estágio do aluno ao longo do curso. Com a criação do módulo solicitado à DIRGTI, este
PRAE terá acesso também as disciplinas e horários no câmpus destino.

2)     O professor orientador pode ser tanto do câmpus destino quanto do câmpus de origem (uma vez que o acompanhamento pode ser feito de forma remota), a critério do colegiado e/ou da coordenação de cada curso.

3)     O trâmite dos documentos de estágio e assinatura do TCE e seus aditivos é de responsabilidade da DIREC do câmpus destino, local no qual o aluno realiza estágio, inclusive no caso da mobilidade se encerrar e o aluno continuar a realizar o estágio.

                        Saliento, ainda, que por uma limitação do Sistema Integrado de Estágio (SIE), o aluno em mobilidade intercâmpus deve se cadastrar novamente no SIE do câmpus destino.

 
 

Documento assinado eletronicamente por FABIANA POTTKER, ASSESSOR(A), em 04/08/2020, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1549650 e o código CRC 9617B7EA.
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