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Solicitação de Matrícula em Disciplina de Estágio – CMCC 

Nome:                                                                                                                                RA:                                                  

E-mail:                                                                                                                              Tel.:                                                 

Orientador:                                                                                     

 

☐Bacharelado em Neurociência 
 
Tipo de estágio: 

☐Curricular           ☐Não obrigatório              
 
Disciplina: 

☐Estágio Supervisionado I  

☐Estágio Supervisionado II 

☐Estágio Supervisionado III 
____________________________________ 
 

☐Bacharelado em Matemática 
 

☐Não obrigatório             
 

 

☐Bacharelado em Ciência da Computação 
 
Tipo de estágio: 

☐Curricular BCC          ☐Concomitante com o BC&T                                

☐Não obrigatório       ☐Emprego efetivo 
 
Disciplina: 

☐Estágio Supervisionado I  

☐Estágio Supervisionado II 

☐Estágio Supervisionado III 
 

☐Solicitação de renovação de estágio 
 
Especificar o motivo de renovação:______________________________________________________________ 
 

Data: Assinatura Discente: 

 

Parecer do coordenador 

Bacharelado em Neurociência 

Conforme Resolução ConsEPE 178: ☐Deferido  

                                                                ☐Indeferido 
__________________________________________ 
Bacharelado em Matemática 

Conforme Resolução CG 12 : ☐Deferido  

                                                     ☐Indeferido 

Bacharelado em Ciência da Computação 

Conforme Resolução ConsEPE 85: ☐Deferido  

                                                              ☐Indeferido 

Data: 
  

Assinatura do Coordenador de estágio: 

 
 

 

Protocolo Inscrição Estágio Obrigatório 

Bacharelado  ☐Ciência da Computação     ☐Neurociência     ☐Matemática            

Nome discente: _________________________________________________  RA: _______________________ 

Documentos anexados: ☐ Plano de estágio     ☐Termo de compromisso __ vias  ☐ _____________________ 

Data:                                  Assinatura e carimbo do servidor: 
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Instruções 

(Não é necessário imprimir) 

 Este formulário se aplica aos estágios supervisionados do Bacharelado em Ciência da Computação, 

Bacharelado em Neurociência e Bacharelado em Matemática. 

 

 No campo “Orientador” informar o nome do docente da UFABC que orientará o estagiário.  

 

 Assinalar o curso a que se refere o estágio e o tipo de estágio, cujas opções encontram-se logo abaixo do 

nome dos cursos. 

 

 Assinalar a disciplina se o estágio for curricular, concomitante como BC&T ou emprego efetivo (Estágio 

Supervisionado I, II ou III). 

 

 Se a solicitação for de renovação de estágio, especificar o motivo da renovação. Ex: renovação de contrato 

com a mesma empresa, mudança de empresa, alteração de estágio concomitante com o BC&T para 

curricular BCC, alteração de status de estagiário para empregado efetivo, entre outros. 

 

 Anexar a este formulário os documentos solicitados no Manual de Estágio Supervisionado do curso 

correspondente. 

 

 Entregar este formulário na Central de Atendimento ao Estudante da PROGRAD. 

 

 Em caso de dúvidas, consultar: 

BCC: http://bcc.ufabc.edu.br/estagios-e-oportunidades/estagio-supervisionado.html 

E-mail: estagiobcc@ufabc.edu.br 

 

BNC: http://neuro.ufabc.edu.br/teaching/undergraduate-program/internship-instructions/ 

E-mail: bacharelado.neurociencia@ufabc.edu.br 

 

BM: http://gradmat.ufabc.edu.br/ 

E-mail: bacharelado.matematica@ufabc.edu.br 
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