
 
 

Orientações para encaminhamento de licenciandos para o estágio 
obrigatório remoto no Coluni-UFF 

 
O Coluni-UFF abre vagas para estágio todo início de semestre letivo (tendo como             

referência o calendário dos cursos de graduação da UFF).  

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Os licenciandos interessados em realizar estágio no colégio devem: 

1. Acessar o site http://coluni.uff.br/estagio-2/ e verificar o calendário anexo de admissão            
de novos estagiários. O calendário define os prazos de todas as etapas do processo de               
admissão de novos estagiários. 

2. Acessar o mapa de oferta de vagas (http://coluni.uff.br/mapa-de-oferta-de-vagas/ ).          
Neste mapa estão discriminadas todas as vagas de estágio, disciplinas ofertantes, nome            
dos professores supervisores e horário das atividades de estágio.   

3. Caso haja compatibilidade entre a disponibilidade de horário do candidato e os horários 
definidos no mapa de oferta de vagas, o candidato deverá preencher o formulário de 
inscrição de estágio. 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4gyz12vtBS44UebGhsq1rG3xt72iRXI_vru7vJ
g5vLitOug/viewform ) 

Todos os interessados devem realizar esse procedimento, sejam novos candidatos a           
estágio, ou aqueles que pretendem renovar seu vínculo para o próximo semestre. A lista              
dos candidatos aceitos será divulgada no site http://coluni.uff.br/estagio-2/ na data definida           
pelo calendário anexo. Os candidatos selecionados também serão comunicados através          
do email informado no “formulário de inscrição de estágio”, inclusive com demais            
orientações para efetivação do vínculo de estágio. 

4. Após a divulgação dos candidatos aceitos, os professores supervisores de PPP e PPE              
devem encaminhar assinada uma carta compromisso segundo o modelo disponível em           
https://drive.google.com/file/d/15yb7gxZCxLqG2vqpzhJdVgwx92DSDSBV/view?usp=sharing 
para o email: estagiocoluniuff@gmail.com.br  

EDUCAÇÃO INFANTIL 

1. Excepcionalmente, neste semestre 2020.01, os interessados em realizar estágio na           
Educação infantil devem procurar a Coordenação da EI através do email           
ei.coluni.prograd@id.uff.br 

2. Após acordados os candidatos aceitos, os professores supervisores de PPP e PPE             
devem encaminhar assinada uma carta compromisso segundo o modelo disponível em           
https://drive.google.com/file/d/15yb7gxZCxLqG2vqpzhJdVgwx92DSDSBV/view?usp=sharing 
para o email: estagiocoluniuff@gmail.com.br  
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-ANEXO- 
 

Calendário estágio remoto 2020/01. 
 

 
● 14/09 até 25/09 - Inscrições online. 
● Até 02/10 - Divulgação da lista de estagiários aceitos. 
● 02/09 até 09/10 - Preenchimento do formulário de cadastro de estagiários           

2020.01(http://coluni.uff.br/estagio-2/ ). 
● 07/10 - Recepção virtual dos novos estagiários no COLUNI. (início das           

atividades de estágio). 
● 09/10 - Prazo final para a entrega da carta de apresentação (enviar para o              

email estagiocoluniuff@gmail.com.br) e preenchimento do formulário de       
cadastro (http://coluni.uff.br/estagio-2/ ). 

● 12/10- Primeira chamada para as vagas remanescentes. 
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