


Este Guia de orientações para estudantes do Curso de Psicologia visa
promover instruções acerca dos procedimentos relativos ao registro de
estágio no âmbito do Curso de Psicologia na modalidade Obrigatório
ou Não-obrigatório. 
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Conforme Lei 11.788/2008, entende-se por estágio o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em
instituições de Educação Superior, de Educação Profissional, de Ensino Médio, da Educação Especial e dos anos finais do
Ensino Fundamental, na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos. 

O estágio possui duas modalidades: obrigatório e não-obrigatório. Estágio obrigatório é aquele definido como tal no
projeto do curso, cuja carga horária, mínima de 216h, é requisito para aprovação e obtenção de diploma, enquanto o
estágio não-obrigatório é compreendido como aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária
regular e obrigatória, sendo sempre remunerado e, conforme dispõe o Conselho Federal de Psicologia, deve contar com
um profissional Psicólogo como supervisor local. 
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm


Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia. 

Regulamento do Estágio Curricular Obrigatório Profissionalizante do Curso de Psicologia.

Resolução Normativa Nº 73/2016/CUn, de 7 de junho de 2016.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
https://psicologia.ufsc.br/files/2018/10/Projeto-Pedag%C3%B3gico-Psicologia_2018.pdf
https://psicologia.ufsc.br/files/2018/10/Projeto-Pedag%C3%B3gico-Psicologia_2018.pdf
https://psicologia.ufsc.br/files/2012/01/Regulamento-28.10.2018.pdf
http://portal.estagios.ufsc.br/files/2016/06/RN-73_CUn_2016.pdf


Todo e qualquer estágio realizado durante a graduação na UFSC deve ser registrado no Sistema de Informação para
Acompanhamento e Registro de Estágios (SIARE), disponível aqui. 

O estágio requer matrícula e frequência regular do educando no Curso de Psicologia.

Independente da modalidade de estágio, é imprescindível a celebração de um Termo de Compromisso de Estágio
entre o estudante, a parte concedente e a instituição de ensino. 

Nenhum estágio no Curso de Psicologia poderá ter carga horária superior a 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas
semanais. 

A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de
estagiário portador de deficiência. 

5

https://dip.ufsc.br/siare-sistema-de-informacao-para-acompanhamento-e-registro-de-estagios/
https://dip.ufsc.br/siare-sistema-de-informacao-para-acompanhamento-e-registro-de-estagios/


É o estágio desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória, e parte do projeto
pedagógico do curso. O estágio não obrigatório deve ser remunerado com bolsa, conforme dispõe a lei 11.788/2008.

Os estudantes deverão obrigatoriamente registrar os estágios obrigatórios e não obrigatórios no  SIARE .

Estágio não-obrigatório deve ser  registrado no sistema SIARE pelo período de até 01 ano, podendo ser prorrogado por
igual período. 

É possível realizar mais de um estágio de forma simultânea, desde que sejam modalidades diferentes e que sejam
respeitadas as carga horárias mínimas e máximas de acordo com a legislação. 

As horas de estágio não-obrigatório podem ser validadas como horas complementares no currículo do estudante,
considerando o limite de 306 horas (17 créditos). 
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O supervisor local deve ser profissional Psicólogo, conforme dispõe o CFP.

https://siare.sistemas.ufsc.br/


O estágio obrigatório constitui disciplina integrante do currículo do curso, cuja carga horária será requisito para
aprovação e obtenção do diploma.

Nos estágios profissionalizantes, os quais ocorrem a partir da sétima fase, serão desenvolvidas aprendizagens relativas
ao exercício da profissão de psicólogo em suas diferentes áreas e abrangências de atuação.

Estágios Profissionalizantes da Habilitação Formação Psicólogo estão vinculados às ênfases do Curso, a saber: Saúde e
Processos clínicos; Trabalho, Organização e Gestão; Psicologia Escolar e Educacional; Processos Comunitários e Ações
Coletivas.

Na Habilitação Licenciatura em Psicologia, por sua vez, os estágios corresponderão às disciplinas Estágio de Docência
em Psicologia I e Estágio de Docência em Psicologia II. 

Os estágios profissionalizantes serão realizados paralelamente às disciplinas de Fundamentação da Ênfase e de
Seminários Integrados. Portanto, quando estiver fazendo a disciplina Fundamentação da Ênfase I fará, também, o
Estágio Profissionalizante I. A disciplina Seminários Integrados I deve ser cursada no 8º semestre (concomitante ao
Estágio Profissionalizante II da 1ª ênfase escolhida) e Seminários Integrados II deverá ser cursada no 10º semestre
(concomitante ao Estágio Profissionalizante II da 2ª ênfase escolhida), conforme previsto no projeto pedagógico do
curso.
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Nos casos de estágio obrigatório (do
Bacharelado ou da Licenciatura) é
imprescindível que o registro seja feito no
início do semestre letivo.

Ressalta-se que o SIARE permite o registro
retroativo somente até 30 dias.  

Todo estágio deve ser registrado no SIARE.

Sistema de Informação para Acompanhamento
e Registro de Estágios (SIARE): disponível aqui.
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https://siare.sistemas.ufsc.br/


No estágio obrigatório a disciplina
selecionada deve corresponder a
Estágio Profissionalizante I ou II, de
acordo com a Ênfase, carga horária de
216h.

O campo “Concedente”, nos casos de estágios realizados fora da
UFSC, deve ser preenchido com o CNPJ e as demais informações da
instituição. Caso a instituição não tenha registro,  é necessário
celebrar convênio com a UFSC junto ao DIP. Informações sobre
convênio com a UFSC disponíveis aqui. 

Nos estágios obrigatórios, a data
inicial e final deve coincidir com o
semestre letivo. 

Nos estágios não-obrigatórios o supervisor de campo da
Concedente deve ter obrigatoriamente formação em Psicologia. 

Nos obrigatórios (Licenciatura ou Bacharelado) deve ser
preferencialmente psicólogo.
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https://dip.ufsc.br/como-firmar-convenio-direto/
https://dip.ufsc.br/como-firmar-convenio-direto/


O estudante deve conversar com
docente de área afim ao campo de
estágio para verificar a disponibilidade
de orientação.

 O orientador acadêmico será sempre
docente do Departamento de
Psicologia. 
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As atividades a serem desenvolvidas no
estágio precisam ser discutidas com os
orientadores. No estágio obrigatório, o
Plano de Atividades de Estágio (PAE)
deverá conter os seguintes tópicos:
introdução, abordagem teórica, objetivos,
população a ser atendida, atividades a
serem desenvolvidas e suas respectivas
cargas horárias e cronograma.

Após a inserção das informações e dos dados relacionados ao
estágio, é necessário enviar a solicitação de registro via
sistema SIARE para avaliação da Coordenação de Estágios
do Curso de Psicologia. 
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Período a registrar 

Carga horária

Vale transporte

Bolsa

Modalidade

Supervisor Local

Disciplina

Anual 
(registrar até um ano,

 renovável por igual período)

Semestral
(data de início e fim deve coincidir com o

 semestre letivo)

Mínimo de 216h totais
(mínimo 12h e máximo 30h semanais)

Disciplina da área de estágio
 (cursada ou em andamento)

Profissional Psicólogo 
da concedente 
(com registro no CRP)

Obrigatório

Obrigatório

Semestral
(data de início e fim deve coincidir com o

 semestre letivo)

Estágio de Docência em
Psicologia I ou II

Estágio Profissionalizante
 I ou II e Fundamentação 

da Ênfase I ou II

Não obrigatório Não obrigatório

Não obrigatório Não obrigatório

Preferencialmente Profissional
Psicólogo da concedente

Preferencialmente Profissional
Psicólogo da concedente
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Mínimo de 216h totais
(mínimo 12h e máximo 30h semanais)

Mínimo de 216h totais
(mínimo 12h e máximo 30h semanais)



A avaliação pode resultar em:

TCE Aprovado: nesse caso o estudante deve coletar as assinaturas de todas as partes de forma digital e
encaminhar ao e-mail da Coordenação para assinatura e posterior baixa no sistema. 

TCE necessita de modificações: nesse caso o estudante deve efetuar as alterações necessárias e submeter
novamente o TCE para aprovação no SIARE.

TCE reprovado: ocorre quando há alguma irregularidade que não pode ser corrigida.

Por fim, o termo deve ser assinado digitalmente, conforme Ofício 002/2022/DIP, por todas as partes. 

Para estágios realizados na própria UFSC, todos devem assinar digitalmente pelo Assin@UFSC, orientações disponíveis
aqui. O estudante deverá encaminhar o termo ao DIP conforme orientações disponíveis aqui.

Para estágios realizados fora da UFSC, recomendamos que todos assinem digitalmente pelo GovBr ou ferramentas
similares. 
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http://portal.estagios.ufsc.br/files/2022/05/Oficio_Circular_002_-_Assinatura_de_documentos_de_estagio_assinado.pdf
http://assina.ufsc.br/
https://e.ufsc.br/certificado-digital-p1-icpedu/emitir-certificiado-p1/
https://dip.ufsc.br/2022/09/05/2747/
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica


Se o estágio for encerrado antes da data prevista no TCE é necessário registrar o Termo de Rescisão no SIARE,
providenciar as assinaturas de todas as partes e enviar ao e-mail da Coordenação.

No caso de encerramento na data prevista no TCE, o estudante deve entregar os documentos abaixo conforme a
modalidade de estágio:

Estágio não-obrigatório: enviar ao e-mail da Coordenação o RAENO, emitido pelo sistema SIARE, contendo a
assinatura de todas as partes.

Estágio obrigatório: enviar ao e-mail da Coordenação, em formato PDF, a documentação a seguir, em
conformidade com o Regulamento de Estágio Obrigatório do Curso:

Relatório Parcial/Final de Estágio;

Atestado de Horas - Disponível aqui;

Identificação do Registro Documental das atividades de estágio -
Disponível aqui.

Registro Documental das Atividades -  Disponível aqui;
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https://psicologia.ufsc.br/files/2012/01/Regulamento-28.10.2018.pdf
https://psicologia.ufsc.br/files/2012/01/Regulamento-28.10.2018.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Nql6L7fafuZT91cNuuDLWLE-EPCr9IYS/edit?usp=sharing&ouid=115089308640744581817&rtpof=true&sd=true
https://psicologia.ufsc.br/files/2012/01/Regulamento-28.10.2018.pdf
https://docs.google.com/document/d/15QGRst_4uTgWINlC_jcE6ztEOda-pKu_/edit?usp=sharing&ouid=115089308640744581817&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JsV-J5cPZxPD_uib_ctrioXlYDigikuB/edit?usp=sharing&ouid=115089308640744581817&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JsV-J5cPZxPD_uib_ctrioXlYDigikuB/edit?usp=sharing&ouid=115089308640744581817&rtpof=true&sd=true


15




