
 
 
 
 

 
 
 
Caras/os alunas/os, 
 
Nós, membros da Comissão Orientadora de Estágios (COE) do Curso, solicitamos a leitura 
do Memorando-Circular no 1/2020/UFPR/R/PROGRAD, que trata da situação dos estágios 
no contexto atual da pandemia de COVID19. 
 
Destacamos o seguinte: 
- essas recomendações são válidas para o período atual e para o que sucederá a presente 
suspensão do calendário acadêmico, na eventualidade de persistirem as condições de risco 
à saúde que determinaram tal medida.  
- recomendamos fortemente a interrupção, temporária ou definitiva, dos estágios nos 
quais não for possível realizar as atividades em residência (home office). 
- esclarecemos que novos Contratos, Termos de Compromisso ou Termos Aditivos 
só serão aceitos pela COE se estiver especificado, no campo referente às atividades a 
serem desenvolvidas, que o estágio será realizado totalmente em residência (home 
office).  
- orientamos que, caso haja interrupção temporária do estágio, isso deverá ser 
informado pela/o estudante via e-mail à coordenação do Curso. 
- caso o/a aluno/a decida interromper temporariamente o estágio, então a carga horária não 
cumprida deverá ser reposta quando retornarem as atividades acadêmicas na UFPR. Se a 
interrupção temporária ou a reposição da carga horária extrapolar o prazo inicialmente 
informado no Contrato/Termo de estágio, então o/a aluno/a deverá entregar um Termo 
Aditivo à coordenação do Curso. 
 
Apenas para os estágios obrigatórios (estudantes matriculadas/os na disciplina OD501 - 
Estágio Supervisionado): 
- as atividades de estágio obrigatório, formalizadas por Contrato/Termo, que forem 
realizadas em residência (home office) serão válidas para a carga horária do estágio 
obrigatório. 
- com a suspensão do calendário acadêmico da UFPR, fica também suspenso o prazo para 
a integralização da carga horária do estágio obrigatório. 
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Toda a documentação deve ser encaminhada para a coordenação 
(coord.design.produto@ufpr.br), devidamente assinada pelo/a supervisor/a e pelo/a 
aluno/a e digitalizada em PDF. As assinaturas do/a professor/a orientador/a e da 
coordenação serão inseridas posteriormente. 
 
Caso persista alguma dúvida ou necessite de auxílio adicional da COE do Curso, não hesite 
em nos contatar.  
 
 

Comissão Orientadora de Estágios do curso de Design de Produto 
Profa. Cláudia Zacar 

Prof. Vinicius Miranda de Morais 
Prof. Adriano Heemann 
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