
MANUAL DO(A) 
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A)

 Coordenação da Central de Estágios(CENEUFS)

                                   Formalização de Estágios- SIGAA



Esse manual visa fornecer orientaço� es ao Supervisor Técnico – 
profissional responsa�vel por supervisionar as atividades exercidas 
pelo estagia� rio durante a realizaça� o do esta�gio.

O acesso de supervisor(a) é apenas para o preenchimento de 
relatório parcial/final dos estágios não obrigatórios no SIGAA.

Obs: O(A) Supervisor(a) técnico(a) não assina os termos de 
estágios.

O acesso ao SIGAA deve ser por meio de LOGIN e SENHA. Caso o(a) 
supervisor(a) na� o possua usua� rio para o acesso, é necessário 
realizar o auto cadastro.



AUTO CADASTRO

Acesse o endereço www.sigaa.ufs.br clique na aba Estágio>Cadastro de 
Supervisor de Estágio.

http://www.sigaa.ufs.br/


AUTO CADASTROAo clicar em “Cadastro de 
Supervisor de Estágio”  
preencha as informações 
solicitadas conforme 
imagem, criando o login e a 
senha que serão utilizados 
para acessar o SIGAA.

OBS: Se o estágio for 
formalizado por meio de 
Agente de Integração, deve 
ser informado o CNPJ do 
Integrador no campo “CNPJ 
da Instituição”, pois nesses 
casos o(a) supervisor(a) fica 
vinculado(a) ao Agente 
Integrador.

OBS: Verifique em seu e-
mail o recebimento do 
código de acesso, caso não 
encontre solicite um novo 
código clicando em “Gerar 
novo código de acesso”.



PREENCHIMENTO DE RELATÓRIO

Com o login e senha em mãos acesse: www.sigaa.ufs.br, e clique no botão ENTRAR NO 
SISTEMA.



Ao clicar para entrar no sistema, a tela a seguir será exibida. Selecione o módulo 
SIGAA/ACADÊMICO, insira o login e senha e clique no botão ENTRAR.



A tela exibida após o acesso é a seguinte:

Clique na aba Portal do Concedente de Estágio conforme imagem.



Preenchimento de Relatório
Acesse a aba “gerenciar estagiários” e busque utilizando o filtro “pendentes de preenchimento de 
relatório”.



Uma lista com os estágios pendentes de relatórios será exibida, quando se tratar de pendência de Relatório por 
parte do(a) aluno(a), supervisor(a) técnico(a) ou professor(a) orientador(a), as funcionalidades serão representadas 
pelo símbolo  
Ao passar o mouse no símbolo, poderá visualizar quem falta preencher o relatório. Para preenchê-lo clique no 
“Menu de Opções” ao lado do processo de cada estágio e depois em Preencher relatório Parcial e/ou Final.

Obs: Se houver pendência de relatório final, o sistema disponibilizará a opção Preencher relatório Final.



Ao clicar em “Preencher 
relatório parcial ou final”, 
o seguinte formulário será 
exibido.
 
Responda as perguntas do 
questionário e clique em 
“Confirmar”. 



Declaração de Supervisor
Para emitir a declaração de supervisão técnica acesse:  www.sigaa.ufs.br > Estágio > Declaração de 
supervisor de estágio. Em seguida, informe o seu CPF e o CNPJ da Instituição a qual o estágio foi vinculado.

Obs: Se o estágio foi formalizado por meio de Agente de Integração, deve ser informado o CNPJ do 
Agente Integrador.

http://www.sigaa.ufs.br/%22%20%5Ct%20%22_blank


@ceneufs

CONTINUA COM DÚVIDAS? 

Nos contate:

Telefones: (79) 3194-7549 / 6420/7156

E-mail: ceneufs.proex@academico.ufs.br
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