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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
A Coordenação de Estágios do Curso de Engenharia Florestal determina o cronograma (Tabela 1) de atividades 

para o segundo semestre de 2021, seguindo as Normas de Estágio Supervisionado constante no Projeto Pedagógico 
do Curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) e a Resolução 29, de abril de 2011, 
do Conselho Universitário da UNIPAMPA. 

 
Tabela 1 – Cronograma de atividades para a realização do Estágio Supervisionado do curso de Engenharia Florestal 

para o Segundo Semestre de 2021. 
 

ATIVIDADE DATA 

Início das aulas segundo semestre de 2021-2 03/11/2021 

Entrega de manifestação de aceite de orientação pelo orientador ao coordenador 
de Estágios (por e-mail) informando o nome, e-mail e telefone do aluno. 

Até 03/12/2021 

Entrega dos documentos para a Interface de Estágios e Coordenador de estágios 
(abrir processo pelo SEI):  
1. termo de compromisso; 2. plano de atividades (formulário no SEI). 

Anterior à saída para 
realização do estágio 

Agendamento da data, horário, composição da banca avaliadora com a 
coordenação de Estágios e entrega dos documentos para a Interface de Estágios e 
Coordenador de estágios:  
3. Ficha de acompanhamento do professor orientador;  
4. Relatório de atividades do estagiário;  
5. Relatório de atividades da parte concedente;  
6. Termo de realização de estágios 

No mínimo 07 dias antes da 
data prevista para defesa 

Período sugerido para defesa do relatório (remoto) De 02/03 a 11/03/2022 

Entrega dos documentos para a Interface de Estágios e Coordenador de estágios: 
7. Lista de presença na defesa;  
8. ATA de defesa;  
9. Autorização de divulgação;  
10. Relatório final (uma cópia em meio digital).  

Até 18/03/2022 

Término das aulas do semestre letivo 2020-2 26/03/2022 

Observação: Coordenador de estágios: Hamilton Luiz Munari Vogel (hamiltonvogel@unipampa.edu.br) 

Interface de Estágios: Alessandra Barazzutti (alessandrabarazzutti@unipampa.edu.br) 
 

 
São Gabriel, 26 de outubro de 2021. 

 
__________________________________ 

Prof. Hamilton Luiz Munari Vogel 
Coordenador de Estágio Supervisionado 

(hamiltonvogel@unipampa.edu.br) 
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