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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

 
 
 
INFORMAÇÃO Nº 19/2021/UFPR/R/PROGRAD/COPAP

Prezados Coordenadores de Curso,

 

Vimos por meio deste comunicado informá-los sobre o encaminhamento que será dado nos
próximos períodos às turmas de Estágio Obrigatório e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 

Haverá duas opções de abertura de turmas de Estágio Obrigatório:

 

1. Os estágios obrigatórios que ocorrerem dentro do período de 03/05/2021 a 14/08/2021
deverão ter as turmas abertas dentro do período correspondente de retomada do calendário (2020/2). O
período de lançamento de notas, neste caso, é 23/08/2021, de acordo com as Resoluções CEPE 22 e 23/21.

 

2. Os estágios obrigatórios que se iniciarem após 03/05/2021 e �verem término entre
15/08/2021 e 31/12/2021 deverão ter suas respec�vas turmas abertas dentro do 'Período Especial de
Estágio (2020)'. O prazo final para lançamento de notas neste caso é 14/01/2022. As solicitações para oferta
em Estágio Período Especial devem ser encaminhadas até dia 09/07/2021, via processo SEI, para a caixa da
COPAP/SGA. A aplicação no SIGA para esse �po de oferta chama-se "Estágio Período Especial" (não é feito na
oferta normal).

 

Sobre as turmas de TCC que iniciarão no período de retomada (2020/2), reiteramos que as
mesmas deverão respeitar os mesmos prazos que as demais, conforme consta na Resolução CEPE 23/21.

 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

 

Atenciosamente,

Equipe da COPAP / Equipe da COAFE

 

 

 



29/04/2021 SEI/UFPR - 3461417 - Informação

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3742088&infra_sistema=… 2/2

 

Curi�ba, 22 de abril de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSE CARLOS CORREA EIDAM, COORDENADOR(A)
DA COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS ACADEMICOS E DE PERMANENCIA -
PROGRAD, em 22/04/2021, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3461417 e o
código CRC EAE62585.

Referência: Processo nº 23075.015897/2021-31 SEI nº 3461417
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