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1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista a necessidade de quarentena e isolamento a serem observados por todos e
com o objetivo de cumprir seus fins institucionais, a UNIFES/EPPEN informa que será
disponibilizado o trâmite eletrônico dos contratos de estágio, de caráter não presencial.
Com esta iniciativa não haverá necessidade de comparecimento à Secretaria de Graduação
do campus Osasco para entrega e retirada de contratos de estágio.
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2. FLUXO – ESTUDANTES DA EPPEN
IMPORTANTE: Caso o(a) estudante já tenha cadastro no Sistema Eletrônico de Informações - SEI,
não será necessário realizá-lo novamente,

PASSO1. O(A) estudante deverá acessar o link abaixo para preenchimento de pré-cadastro no
Sistema Eletrônico de Informações (SEI!). É fundamental que o endereço de e-mail do(a) estudante
esteja correto, pois após o preenchimento o(a) interessado(a) receberá um e-mail de confirmação
do preenchimento.
https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_
origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0

PASSO 2. Após o preenchimento e, estando em posse da documentação de estágio fornecida
pela empresa (concedente), o(a) estudante deverá acessar o formulário de pré-cadastro para
estágios na página do campus Osasco https://www.unifesp.br/campus/osa2/ (ir até Graduação /
Central de Estágios / Requerimento (Estágios). Orientamos que preencha com bastante atenção,
informando no requerimento as informações constantes na documentação de estágio.

PASSO 3. Após o passo anterior, será enviado um PDF ao e-mail preenchido, nele constarão os
dados que foram preenchidos e orientações. Leia com atenção.
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3. FLUXO – EMPRESA (CONCEDENTE)

IMPORTANTE: Caso o(a) colaborador(a) designado(a) pela empresa (concedente) já tenha
cadastro no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, não será necessário realizá-lo
novamente.

PASSO1. O(A) colaborador(a) designado(a) pela empresa (concedente) para assinaturas
dedocumentação de estágio deverá acessar o link abaixo para preenchimento de pré-cadastro
noSistema Eletrônico de Informações (SEI!). É fundamental que o endereço de e-mail do
(a) colaborador(a) esteja correto, pois após o preenchimento o(a) interessado(a) receberá um
e-mail deconfirmação do preenchimento.

https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&aca
o_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
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PASSO 2. Após o preenchimento do pré-cadastro no Sistema Eletrônico de Informações (SEI),
o(a) colaborador(a) deverá:
•

Imprimir o termo de Concordância e Veracidade (arquivo anexo enviado ao e-mail do(a)
interessado(a) após o preenchimento do pré-cadastro), efetuar o seu correto
preenchimento, assiná-lo e digitalizá-lo (Imagem ilustrativa do termo logo abaixo).

•

Digitalizar o documento de identificação oficial com foto (RG, CNH, etc);

•

Digitalizar o CPF (caso o número conste no documento de identificação com foto, não
será necessário digitalizá-lo);
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PASSO 3. Após a realização do passo anterior, o(a) colaborador(a) deverá encaminhar toda a
documentação digitalizada ao e-mail secretaria.osasco@unifesp.br . Orientamos para que no
título da mensagem informe “Solicitação – Validação – Nome da Empresa”.

PASSO 4. Enviada a documentação, será aberto um chamado cujo Ticket que será enviado ao
e-mail do(a) colaborador(a), a Secretaria de Graduação efetuará a conferência da documentação
digitalizada com os dados cadastrados no SEI, caso não haja inconsistência, o cadastro será
liberado e o(a) colaborador(a) será informado(a).

PASSO 5. Havendo documentação de estágio a ser assinada pelo(a) colaborador(a), a
Secretaria de Graduação efetuará a liberação da mesma para assinatura na plataforma do SEI!,
quando isso ocorrer o colaborador(a) será informado(a) por e-mail (o utilizado para cadastro no
SEI) que há documento para sua assinatura. Uma vez assinado pelo estudante, empresa
(concedente) e agente de integração (quando houver), o documento será encaminhado para
vistas da coordenação de estágios do curso do(a) estudante e para análise e assinatura da
direção acadêmica do campus. Após essa etapa será enviado ao estudante, empresa e agente
de integração (quando houver) o documento finalizado, em formato PDF, contendo as
asassinaturas de todas as partes, o que encerrará o processo.
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4. FLUXO – AGENTE DE INTEGRAÇÃO

IMPORTANTE: Caso o(a) colaborador(a) designado(a) pelo agente de integração já tenha
cadastro no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, não será necessário realizá-lo
novamente,

PASSO1. O(A) colaborador(a) designado(a) pelo agente de integração para assinaturas de
documentação de estágio deverá acessar o link abaixo para preenchimento de pré-cadastro no
Sistema Eletrônico de Informações (SEI!). É fundamental que o endereço de e-mail do(a)
estudante esteja correto, pois após o preenchimento o(a) interessado(a) receberá um e-mail de
confirmação do preenchimento.

https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&aca
o_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
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PASSO 2. Após o preenchimento do pré-cadastro no Sistema Eletrônico de Informações (SEI),
o(a) colaborador(a) deverá:
•

Imprimir o termo de Concordância e Veracidade (arquivo anexo enviado ao e-mail do(a)
interessado(a) após o preenchimento do pré-cadastro), efetuar o seu correto
preenchimento, assiná-lo e digitalizá-lo (Imagem ilustrativa do termo logo abaixo).

•

Digitalizar o documento de identificação oficial com foto (RG, CNH, etc);

•

Digitalizar o CPF (caso o número conste no documento de identificação com foto, não
será necessário digitalizá-lo);
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PASSO 3. Após a realização do passo anterior, o(a) colaborador(a) deverá encaminhar toda a
documentação digitalizada ao e-mail secretaria.osasco@unifesp.br . Orientamos para que no
título da mensagem informe “Solicitação – Validação – Nome do Agente de Integração”.

PASSO 4. Enviada a documentação, será aberto um chamado cujo Ticket que será enviado ao
e-mail do(a) colaborador(a), a Secretaria de Graduação efetuará a conferência da documentação
digitalizada com os dados cadastrados no SEI, caso não haja inconsistência, o cadastro será
liberado e o(a) colaborador(a) será informado(a).

PASSO 5. Havendo documentação de estágio a ser assinada pelo(a) colaborador(a), a
Secretaria de Graduação efetuará a liberação da mesma para assinatura na plataforma do SEI!,
quando isso ocorrer o colaborador(a) será informado(a) por e-mail (o utilizado para cadastro no
SEI) que há documento para sua assinatura. Uma vez assinado pelo estudante, empresa
(concedente) e agente de integração (quando houver), o documento será encaminhado para
vistas da coordenação de estágios do curso do(a) estudante e para análise e assinatura da
direção acadêmica do campus. Após essa etapa será enviado ao estudante, empresa e agente
de integração (quando houver) o documento finalizado, em formato PDF,

contendo as

asassinaturas de todas as partes, o que encerrará o processo.
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5. LINKS ÚTEIS
•

Site do campus Osasco
https://www.unifesp.br/campus/osa2/

•

Para consulta se a empresa/agente de integração está conveniada à Unifesp:
http://aquarius-prod1.epm.br/convenio/faces/index.xhtml

•

Para consultar o edital de chamamento público destinado ao credenciamento de
empresas (realização de convênio) ao campus Osasco:
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/convenio/convenios-credenciamento/554osasco-edital-de-chamamento-publico-n-25-2017

•

Requerimento para Estágios – Destinado aos estudantes
https://docs.google.com/forms/d/1TC5mn2EiiKYUHCJRjClxQEjNiZjMkpOssGnjE7UuLA/viewform?edit_requested=true

•

Para acesso externo ao SEI (para usuários com cadastro validado):
https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_
orgao_acesso_externo=0
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