
   
 

   
 

  

Cronograma de Estágios e TCC – 2022-2 

Curso de Ciências Biológicas – Palotina 

 

 

 

 

ESTÁGIOS 

Prezados acadêmicos, seguem informações importantes para Estágios do curso de Ciências Biológicas, 
conforme calendário acadêmico de 2022-2: 
 

Estágios da Licenciatura: 
 
As disciplinas de estágios da Licenciatura foram ofertadas como período especial. Já estaremos regularizados para 
2023-1. 
 

Estágios do Bacharelado: 
 

Pré-requisitos? 

 - Pré-requisito para Estágio Supervisionado em Ciências Biológicas I: 1.470 horas de disciplinas obrigatórias e 

150 horas de optativas. 

 - Pré-requisito para Estágio Supervisionado em Ciências Biológicas II:  2.000 horas de disciplinas obrigatórias, 

200 horas de optativas e as atividades formativas. 

Quebra de pré-requisito? 

 - Sim, é possível, mas deve ser enviada solicitação para apreciação no Colegiado até 21 de outubro de 2022. 

 - Instruções para solicitação de quebra de pré-requisito no link: http://www.palotina.ufpr.br/portal/unidade-

de-apoio-academico/ 

 

Reunião para explicação sobre estágios no 2 semestre de 2022  

- No dia 16 de agosto 2022, às 17:30, na sala 19 do Bloco IV, serão passadas informações sobre os procedimentos 

de estágio. 

 

Prazo para envio da documentação a COE: 21 de outubro de 2022. 

Procedimento: 

Professor responsável Documentação 

NÃO SE MATRICULEM EM ESTÁGIOS E TCC 

A COORDENAÇÃO FARÁ A MATRÍCULA 

http://www.palotina.ufpr.br/portal/unidade-de-apoio-academico/
http://www.palotina.ufpr.br/portal/unidade-de-apoio-academico/


   
 

   
 

Estágio Supervisionado em Ciências Biológicas I 
Profª Valéria Ghisloti Iared  
valeria.iared@ufpr.br 

1-) Preencher formulário: 
http://200.17.193.102/tela_estagio_formularios/ 
2-) Coletar as assinaturas  
3-) Enviar para Unidade de Apoio Acadêmico: 
apoioacademico@ufpr.br 
4-) Após finalizar estágio, o acadêmico deve preencher o 
relatório e a ficha de avaliação e enviar para a Unidade 
de Apoio Acadêmico. 
5-) Os acadêmicos devem observar as instruções do 
professor da disciplina em relação aos encontros. 
6) Fica na responsabilidade do orientador lançar nota e 
frequência do aluno no SIGA. 

Estágio Supervisionado em Ciências Biológicas II 
Profª Márcia Santos de Menezes 
marciamenezes@gmail.com 

1-) Preencher formulário: 
http://200.17.193.102/tela_estagio_formularios/ 
2-) Coletar as assinaturas  
3-) Enviar para Unidade de Apoio Acadêmico: 
apoioacademico@ufpr.br 
4-) Após finalizar estágio, o acadêmico deve preencher o 
relatório e a ficha de avaliação e enviar para a Unidade 
de Apoio Acadêmico. 
5-) Os acadêmicos devem observar as instruções do 
professor da disciplina em relação aos encontros. 
6) Fica na responsabilidade do orientador lançar nota e 
frequência do aluno no SIGA. 
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TCC 

Prazo para envio do requerimento: 21 de outubro de 2022. 

Procedimento: 

1) Preencher formulário: https://drive.google.com/file/d/1rRrpTmlHApjz7XOiZ04h9gg9YqNz0dKm/view  

OBS.: Deve conter um breve resumo do trabalho a ser desenvolvido, sem referências. Salvar o documento em formato 

PDF. Deverá ser assinado ou autenticado eletronicamente no SEI. 

2) Orientador deve abrir o processo no SEI e anexar este documento (PDF) com as assinaturas de orientador e 

estudante. Obter ciência ou aprovação do departamento. 

3) Encaminhar o processo para o Departamento de Biodiversidade (DBD). 

 Qualquer dúvida, enviar por e-mail para o Prof. Edilson Caron- caron@ufpr.br 

4) Envio dos prováveis membros da banca (incluindo suplente): 20 de janeiro de 2023. 

5) Defesas de TCC: 06/02 a 04/03 de 2023. 

6) As defesas poderão ser online via plataforma Teams ou presencial, ficando o ensalamento a cargo do orientador. 

 

Reunião para explicação sobre TCC no 2 semestre de 2022  

- No dia 16 de agosto 2022, às 18:00, na sala 19 do Bloco IV, serão passadas informações sobre os procedimentos 

de TCC. 

 

Demais instruções estão disponíveis na página do Curso de Ciências Biológicas >> COE 

>> TCC  

 

https://drive.google.com/file/d/1rRrpTmlHApjz7XOiZ04h9gg9YqNz0dKm/view

