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TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ALUNO, PROFESSOR ORIENTADOR E 

COORDENAÇÃO DO CURSO. 
 

Eu, __________________________________________________________________, aluno do 
Curso de Agronomia da UFPR, GRR__________________________, celular 
no:______________ declaro para fins de estágio obrigatório que integralizei mais que 3600 horas 
e que estou cursando o último ano e com a presente DECLARAÇÃO, autorizo a Coordenação do 
Curso de Agronomia a efetuar minha matrícula na disciplina de Estágio Obrigatório 
Supervisionado em Agronomia. Informo ainda estar ciente de que todas as informações 
necessárias sobre a disciplina de Estágio Obrigatório Supervisionado em Agronomia me foram 
prestadas pela Coordenação do Curso de Agronomia e que li a Regulamentação no___/10 CCA, 
que dispõe sobre estágio obrigatório a qual está disponível na Coordenação do Curso de 
Agronomia e fico ciente ainda que a não aprovação em alguma disciplina que seja utilizada para 
integralizar as 3600 horas, implica na impossibilidade de efetuar a matrícula na disciplina de 
Estágio Obrigatório Supervisionado em Agronomia, do outro lado eu 
_________________________________________________, professor(a) do Curso de 
Agronomia, firmamos o presente termo, afim de estabelecer um cronograma de estágio 
obrigatório para que ao final do estágio haja tempo hábil para a escrita, defesa, correção, 
impressão do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e lançamento da nota referente à 
conclusão de curso, atendendo o calendário oficial da UFPR, no que diz respeito ao início das 
matrículas e a data de lançamento das notas junto ao sistema SIE, e eu 
______________________________________________ Coordenador do curso de Agronomia 
firmo que a matrícula do aluno no estágio obrigatório está condicionada a entrega deste 
documento à Coordenação com todos os campos preenchidos e assinados antes da saída para 
o Estágio Obrigatório. 
Local do estágio: ________________________________________________________________ 
Endereço: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Cidade:_____________________________Estado:________ CEP: _______________________ 
Fone para contato na Empresa/Instituição:____________________________________________ 
Data do início e fim do estágio: ______/______/_______a ______/______/___________ 
Período para elaboração do TCC: ______/______/_______a ______/______/_________ 
Data da Defesa:_______/_______/_________, que será composta pelos seguintes membros: 
 
Orientador:_____________________________________________________________________ 
Membro 1:_____________________________________________________________________ 
Membro 2:_____________________________________________________________________ 
Suplente:______________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________           _____________________________________ 
                    Assinatura do Aluno                                                    Orientador – UFPR 

                                                                                     (Assinatura e carimbo) 
 
 
 
___________________________________           _____________________________________ 
                   Coordenador de Curso                                                           COE  

(Assinatura e carimbo)                                             (Assinatura e carimbo) 


