Acesso ao Erudito

Adm e Consulta de Estágios
A Ferramenta para cadastro de Estágios tem três páginas principais para os administradores.
Cadastros: Onde você pode ver, adicionar e cadastrar contratos de estágio do aluno.
Empresas: Onde você pode cadastrar e editar os registros de empresas.
Relatórios: Onde você pode gerar planilhas em Excel com dados, filtrados ou não, dos
contratos de estágio cadastrados.

Cadastros
A área de cadastros é acessada por funcionários e professores responsáveis pela administração
dos estágios. A diferença principal é que os funcionários usarão a página para cadastrar de fato
os contratos, enquanto os professores usarão para consulta e autorização.
A página inicial da área cadastros é também a página inicial do módulo de estágios.

Exemplos de Ações Básicas
Procurar um cadastro
Na página inicial da seção cadastros, é possível buscar um aluno por nome ou número USP.
Se pretendo criar um novo contrato, posso primeiro buscar o aluno, verificando se ele já tem
cadastro. Para isso, digito o número USP e então clico em procurar. Será mostrada uma lista de
alunos, cujos números USP contenham os números buscados e que já têm contrato
cadastrado.

Se não existirem contratos cadastrados para os dados buscados, ele mostrará a mensagem
Nenhum usuário cadastrado.

Novo cadastro
Com o número do USP digitado no campo Número USP da página inicial, podemos clicar em
Novo Cadastro, o que direcionará você para um formulário de cadastro de um novo contrato já
com os dados do aluno. Caso clique no botão com um número USP sem cadastro aparecerá a
mensagem Usuário não encontrado.
Digamos que pretendemos incluir o contrato do aluno com número USP 7182834. Neste caso,
você será direcionado para a página de cadastro de um novo contrato, com os dados do aluno
já preenchidos (apagados na imagem seguinte).

Note que a coluna direita dos dados pessoais do aluno será usada principalmente para verificar
se ele tem algum impedimento para iniciar contrato de estágio, conforme as regras da Portaria
FEA 02-2009 e a Lei 11788. Se algum dado conflitar, ele será mostrado em vermelho. Além
disso, também pode ser mostrada a mensagem MATRÍCULA TRANCADA, caso o aluno tenha
trancamento total neste semestre. Veja mais na seção Dados do Aluno.
Após os dados pessoais, temos a lista de contratos do aluno. Como esse é um cadastro novo, o
aluno não tem contratos, e por isso também já temos visíveis os campos para registrar o
primeiro contrato do aluno. Veja mais na seção Lista de Contratos.

Primeiro selecionamos a empresa; Caso ela não esteja na lista de empresas do banco,
podemos inserir uma nova clicando no botão
resumido para adicionar uma nova empresa:

da seção. Essa ação abrirá um formulário

Cadastre os dados da Empresa e salve. Ela estará disponível imediatamente para seleção.
Depois você deve inserir os dados do supervisor interno de estágio, que é o supervisor do
aluno dentro da empresa.

Devemos então incluir algumas informações do contrato propriamente, incluindo a área de
trabalho na empresa, o cargo, valor da bolsa e carga horária semanal.

A próxima área é para definimos dados do tipo data: início, fim, prorrogações...
Começamos pelo termo de compromisso.

Note, no entanto, que não podemos incluir termos de aditivo ou recisão: para isso, é preciso
um contrato já existente. Portanto, esses campos estão desabilitados quando criamos um

novo contrato.

Os próximos campos são referentes ao relacionamento do Estágio com a FEA.
Primeiro temos a autorização do contrato, que pode estar Pendente, Autorizado ou Indeferido.
Quando você cadastrar um novo contrato, o valor inicial virá sempre como Pendente. Mude o
valor selecionado caso já saiba se o contrato foi autorizado ou indeferido.

Caso o aluno tenha um professor supervisor de estágio na FEA, você pode clicar em
selecionar algum dos professores cadastrados.

e

Por fim temos alguns campos opcionais referentes a área acadêmica do estágio e a
visualização do professor responsável. Esses campos não são preenchidos pelos responsáveis
por cadastros de contrato e estarão sempre desabilitados quando o formulário for usado para
um contrato novo.

Resta então clicar no botão Salvar alterações.

O contrato agora estará listado logo abaixo dos dados pessoais do aluno.

Veja informações mais detalhadas do formulário de contrato na seção Formulário de Contrato.

Alterar um contrato
Digamos que você fazer algumas mudanças no contrato atual do aluno 7182834. Após digitar o
nome do aluno e clicar em Procurar, você tem o resultado da busca com alguns poucos dados
que permitem identificar o aluno e o número de contratos que ele tem registrados no sistema.

Ao clicar em , você pode ver os dados do aluno cadastrado, incluindo uma lista com alguns
dados de contratos (Ativos, encerrados ou rescindidos).
Nota: caso você clique no botão “Novo Contrato” da janela acima, com o número USP de um aluno que
já tem contratos cadastrados, você também será redirecionado para esta página.

Para criar um novo contrato, você pode clicar no botão Novo contrato. Como o aluno só pode
ter um contrato de estágio por vez, qualquer contrato do aluno que esteja ativo será
encerrado automaticamente; por isso, aparecerá uma janela pedindo para você confirmar a
adição de um novo contrato. Após clicar em ok, todos os contratos anteriores estarão
encerrados, mesmo que você não salve os dados do próximo contrato.

Para ver os detalhes de um contrato, você pode clicar no botão
você também poderá alterá-lo.

. Se o contrato estiver ativo,

Como você pretende fazer alterações no contrato ativo do aluno, você clicará no botão
abrirá o formulário para edição.

e

Note que alguns campos aparecem desabilitados; neste caso, isso ocorre apenas para evitar
edições acidentais. Basca clicar nos botões
ao lado do título da seção cujos dados pretende
alterar ou incluir, e os campos serão habilitados. Cuidado especial ao cadastrar termos de
recisão, pois isto encerrará o contrato permanentemente.

Atenção: Algumas informações guardam histórico de alteração, que podem ser excluídas. Cuidado, pois
a exclusão do histórico torna o dado irrecuperável. Só devem ser apagadas informações cadastradas por
engano.

Salve as alterações clicando no botão Salvar alterações.
Nesta página ainda, é possível encerrar um contrato manualmente e sem precisar incluir
termo de recisão ou excluir um contrato, caso ele tenha sido registrado erroneamente.
Veja informações mais detalhadas do formulário de contrato na seção Formulário de Contrato.

Dados do aluno

Quando selecionamos um aluno, os dados que vêm preenchidos por padrão são:

Número USP, Nome, Curso e Período
Importantes para identificar o aluno.

E-mail e Telefone
Dados de contato.

Ingresso, Semestre, informações de créditos e média
Usados para identificar situações conflitantes com a Portaria FEA 02-2009 e a Lei 11788.
No caso de desacordo os dados são mostrados em vermelho no cadastro do aluno.
Os casos que podemos destacar são:
Semestre
Para os alunos que ingressaram a partir de 2008, o limite para estágio é 2 semestres após o
período ideal de encerramento do curso. Como os cursos da FEA tem em geral duração de 5
anos, o semestre máximo para estágio é o 12.
Créditos totais aprovados
Nesses casos temos 3 exigências
 Que o aluno tenha sido aprovado em pelo menos 25% dos créditos-aula do curso;
 Se ele tiver entre 25% e 50% dos créditos, pode se comprometer com um estágio
durando até 4 horas diárias e com o máximo de 20 horas semanais;
 Se o aluno já foi aprovado em 50% ou mais dos créditos totais do curso, ele pode se
comprometer com um estágio durando até 6 horas diárias e com o máximo de 30
horas semanais.
Caso o aluno tenha menos de 25% dos créditos, o valor de Créditos Totais Aprovados virá em
vermelho. Além disso, se for cadastrado um contrato cuja carga horária viole as exigências
acima o campo também será destacado.

Créditos-aula do semestre atual
Os créditos Matriculados(MA) somados aos créditos Inscritos(I), em Lista de espera(L) ou
Reservados(R) devem totalizar mais que 12. Os casos em que são abertas exceções são no caso
de aluno formando cujas disciplinas restantes não alcancem 12 créditos ou caso o aluno não
possa se matricular por impedimento de reprovação de disciplinas requisito.
Estágio supervisionado anterior
Indica se o aluno foi Aprovado(A) ou Reprovado (RA) na disciplina estágio supervisionado no
semestre anterior. Caso a situação seja RA o campo fica destacado, já que o aluno não deveria
ser autorizado a ter novo contrato de estágio por um semestre após a reprovação.
Média suja
Fica em vermelho se o aluno tem médio suja inferior a 5. Embora a média não impeça o aluno
de estagiar, ela é importante em casos específicos. Pode ser usada, por exemplo, como critério
para a autorização de pedidos de exceção.

Lista de Contratos
Quando um aluno é selecionado, temos uma pequena lista com os contratos já cadastrados do
aluno, logo abaixo de seus respectivos dados pessoais.
A lista pode estar vazia, mostrando a mensagem Nenhum Contrato Cadastrado. Caso o aluno
tenha contratos já cadastrados, será mostrada uma lista com algumas poucas informações do
contrato para sua identificação e um botão para selecionar algum deles para edição.
Logo abaixo da lista temos os botões para criar um novo contrato ou buscar outro usuário.

Editar contrato ( )
Botão para abrir o formulário preenchido com os dados desse contrato.

Empresa
Empresa contratante.

Início
Início do termo de compromisso.

Fim
Fim do termo de compromisso

Aditivo até
Data prevista para o fim do contrato, segundo o termo de aditivo.

Rescisão
Data do termo de rescisão, se esta ocorrer.

Status
Deixa evidente se o contrato está Ativo (dentro das datas de início e fim, considerando o termo
de aditivo caso haja algum cadastrado), se ele está Encerrado (terminado o prazo de acordo
com termo de compromisso ou aditivo) ou se foi Rescindido.

Autorização
Autorização do coordenador de estágios. Pode assumir os valores Pendente, Autorizado ou
Indeferido.

Novo Contrato
Ao clicar neste botão você verá uma mensagem que informa que todos os contratos anteriores
do aluno que estiverem ativos serão encerrados.

Isso porque um aluno não pode estagiar em mais de uma empresa ao mesmo tempo,
portanto é assumido que os outros devem ser encerrados. Note que encerrar um contrato não
altera nenhum outro dado do contrato além do status, mantendo datas de início e fim que
estejam registradas no termo de compromisso ou aditivos.

Buscar outro usuário
Volta para a página inicial de cadastros, com os campos de pesquisa de usuário.

Formulário de Contrato
Ao clicar nos botões Novo Cadastro, Novo Contrato ou no Botão
aluno você terá acesso ao formulário de edição de Contrato.

na lista de contratos de

No caso do botão Novo Cadastro, você tem duas opções possíveis: Se o aluno já tem cadastro,
você será apenas direcionado para a página com seus respectivos dados e lista de contratos.
Se o aluno ainda não tem cadastro, você terá acesso a página com os dados pessoais do aluno
já preenchidos e o formulário para cadastro de contrato visível, com os campos não
preenchidos e prontos para a adição do novo contrato.
No caso do botão Novo Contrato, também será apresentado um formulário vazio, com os
campos principais já habilitados para edição.

Formulário para um novo contrato

No caso do botão , o formulário será mostrado preenchido com os dados anteriores do
contrato selecionado. Muitos dos campos aparecem desabilitados para edição, para evitar que
sejam feitas alterações por engano. Para mudar dados dos campos travados, basta clicar no

botão
ao lado da seção correspondente. Note que na versão dos professores responsáveis,
cuja função principal é apenas para acompanhamento, os campos realmente só estarão
disponíveis para visualização, exceto pela área Informações Acadêmicas.

Formulário para edição de contrato, com os dados anteriores preenchidos

Empresa
Determina a empresa contratante. É possível selecionar uma das empresas cadastradas.

Caso a empresa não esteja na lista, é pode-se inseri-la rapidamente no próprio formulário de
cadastro de contrato. Clicando em
visíveis.

, campos para cadastrar informações essenciais ficarão

Preencha os dados da empresa que quer inserir.

Apenas o campo Nome é obrigatório. As datas de início e fim do convênio também serão
salvas. O CNPJ pode ser preenchido com ou sem os caracteres especiais (‘/’, ‘-’ e ‘.’), mas
apenas os números serão armazenados. Ao clicar em Salvar Empresa, ela ficará disponível na
lista de seleção.

Note que a inserção da empresa no banco de dados é salva, não o fato de que esta empresa é
a contratante. A relação empresa-contrato só será armazenada quando clicar no botão Salvar
alterações, no fim do formulário.

Supervisor interno de estágio
São os dados do supervisor do aluno dentro da empresa contratante.

Para incluir ou alterar informações, basta clicar no ícone . Caixas de texto ficarão visíveis, e
caso já exista um supervisor cadastrado elas virão preenchidas com seus dados.

Caso os campos de texto para edição estejam habilitados, as informações serão salvas quando
clicar no botão Salvar alterações no fim do formulário, e a partir de então poderão ser
visualizadas quando consultar o contrato.

Condições do contrato
Nesta seção você deve inserir informações sobre a Área, Cargo, Bolsa e Carga horária do
estágio do aluno.

Para abrir os campos de edição, clique no botão
como Estagiário, mas pode ser alterado.

. O cargo virá preenchido automaticamente

Preencha os campos com as informações do contrato. A área é referente ao setor do estágio
na empresa, e não a área acadêmica.

Caso os campos de texto para edição estejam habilitados, as informações serão salvas quando
clicar no botão Salvar alterações no fim do formulário. A partir de então poderão ser
visualizadas quando usuário consultar o contrato, através da tabela de histórico de condições,

que terá todas as alterações já feitas (exceto em casos onde elas sejam manualmente
excluídas).

Se quiséssemos alterar o valor da bolsa para 750,00, clicaríamos no botão
e teríamos os
campos habilitados já com os valores antigos do contrato. Após mudarmos o campo valor da
bolsa teríamos o formulário com as informações abaixo:

Veja que quando habilitamos a edição, também habilitamos alterações na tabela de históricos,
ou seja, é possível excluir dados antigos das condições de contrato, clicando no botão
ao
lado das informações. Essa ação só deveria ser executada em caso de cadastro com erro, não
sendo necessária ou recomendada a exclusão de históricos por qualquer outra razão.
Atenção: a exclusão através do botão
no botão Salvar alterações.

ocorrerá imediatamente, antes mesmo que o usuário clique

Quando clicar em Salvar alterações, no fim do formulário de contrato, as novas informações
serão salvas e estarão disponíveis na tabela.

Termo de Compromisso
É composto pela data de início e a primeira data de fim prevista pelo contrato.

Para inserir este dado, basta selecionar as datas do contrato, e elas serão salvas quando clicar
no botão Salvar alterações no fim do formulário.

Diferente das outras seções, o termo de compromisso está sempre disponível para edição
quando criado um novo contrato ou selecionado um contrato ativo. Isso porque o campo para
seleção de data mostra um calendário quando clicado, ou seja, é difícil alterá-lo por engano
sem perceber.

Termos de Aditivo
A seção termos de aditivo é composto pelas prorrogações no prazo de encerramento do
contrato.

Clique em
para adicionar um novo aditivo. Note que não há este botão no caso de criação
de um novo contrato, pois não faz sentido ser cadastrado um termo de aditivo em um
contrato que acaba de ser iniciado.

Essas informações serão salvas quando você clicar no botão Salvar alterações no fim do
formulário. Na próxima vez que você consultar o contrato, verá a tabela de aditivos:

Os termos de aditivo são armazenados de maneira semelhante às condições do contrato,
mantendo um histórico de todos os termos aditivos anteriores, exceto aqueles que forem
apagados manualmente. Então, da mesma forma, se você quiser adicionar um novo aditivo,
após clicar no botão

, verá os campos para seleção de datas e a tabela de aditivos já

cadastrados logo abaixo.

Quando no modo de edição, você pode apagar aditivos anteriores clicando no botão
ao
lado da informação. Essa ação só deve ser executada se ocorrer erro de cadastro, e não é
necessária ou recomendada em nenhum outro caso.
Atenção: a exclusão através do botão
no botão Salvar alterações.

ocorrerá imediatamente, antes mesmo que o usuário clique

Quando clicar no botão Salvar alterações, o novo aditivo será adicionado, e poderá ser
visualizado quando você consultar novamente os detalhes do contrato.

Termo de Recisão
Nesta seção é possível cadastrar data e motivo para Rescisão do contrato. É possível cadastrar
apenas uma rescisão, o que causará o encerramento permanente do contrato.

Clique em

para habilitar a inclusão do termo. Selecione a data e descreva o motivo.

Quando você clicar em Salvar alterações, as informações serão armazenadas o contrato terá
seu status alterado para Rescindido, e será encerrado permanente.

Você ainda poderá visualizá-lo através do botão
disponíveis apenas para consulta. Os botões

, mas todos os seus campos estarão
estarão visíveis, mas desabilitados.

Autorização
Situação da autorização do coordenador da seção de estágios. Sempre que criado um novo
contrato, tem valor automático inicial Pendente, podendo ser alterado para Autorizado ou
Indeferido.

Por ser um campo cuja alteração é esperada após a criação do contrato, também está sempre
disponível para mudanças em contratos novos ou ativos, não precisando de um botão para
entrar em modo de edição.
O valor selecionado será salvo quando clicar no botão Salvar alterações no fim do formulário.

Professor Supervisor
É o professor da FEA responsável por supervisionar o aluno na disciplina de Estágio.

Para cadastrar um professor, clique no botão . Isso habilitará a lista de seleção com todos os
professores que podem ser supervisores. Selecione o professor responsável.

O professor escolhido será armazenado quando clicar no botão Salvar alterações no fim do
formulário, e poderá ser visualizado na próxima vez que consultar o contrato.

Por ser armazenado o histórico de supervisores do aluno ao longo do contrato, os dados são
mostrados em uma tabela. Se for necessário mudar o professor supervisor, clique novamente
em , e a tela de edição mostrará a lista de professores e habilitará a tabela de histórico de
supervisores para alteração.

Na tabela, você pode apagar supervisores anteriores clicando no botão
ao lado da
informação. Essa ação só deve ser executada se ocorrer erro de cadastro, e não é necessária
ou recomendada em nenhum outro caso.
Atenção: a exclusão através do botão
no botão Salvar alterações.

ocorrerá imediatamente, antes mesmo que o usuário clique

Se pretender apenas incluir um novo professor, selecione o nome na lista e a informação será
guardada quando clicar no botão Salvar alterações no fim do formulário.

Informações Acadêmicas
Esta seção tem algumas informações acadêmicas e a confirmação de visualização do professor
responsável. É apenas para uso interno da FEA e não precisa ser preenchido.

Visualizado pelo Coordenador
Confirmação do Coordenador de estágio de que visualizou aquele documento.

Área de concentração e Subárea
Área e subárea acadêmica onde se concentram as principais atividades do estagiário.

Visualizado por:
Nome do professor que confirmou a visualização.
Essas informações serão salvas quando clicar no botão Salvar alterações no fim do formulário.

Botões de Comando Geral
São os botões no fim do formulário de contrato.

Salvar Alterações
Salva as alterações feitas no contrato e fecha o formulário de edição.

Encerrar Contrato
Muda o status de um contrato para encerrado. O contrato ainda pode ser reativado mais
tarde.
Contratos tem seu estado mudado para encerrado automaticamente, após 15 dias de
vencimento do prazo final (maior data considerando termos de compromisso e aditivo).
Encerrar manualmente um contrato é útil caso o prazo de 15 dias ainda não tenha expirado,
mas você deseja que ele apareça na lista de contratos encerrados de um relatório, por
exemplo.

Excluir Contrato
Exclui o registro de um contrato. Só deve ser usado em caso de erro de cadastro (por exemplo,
cadastrar o contrato no perfil do aluno errado).
Essa exclusão é recuperável.

Cancelar
Fecha o formulário de edição de contrato, sem salvar as alterações feitas.

Atenção: Alterações do tipo exclusão de histórico não são canceladas por este botão.

Reativar contrato
Reativa um contrato encerrado.
Pode ser usado em casos onde o aluno apresente o termo de aditivo mais de 15 dias após o
vencimento do contrato, por exemplo.
A reativação só está disponível para contratos Encerrados, não será possível reativar um
contrato Rescindido.

Empresas
Nesta área é possível buscar, inserir ou alterar os dados de uma empresa. Além disso, é
possível remover registros duplicados de empresas.

Procurar Empresa
Uma empresa pode ser buscada pelo nome ou CNPJ. Para isso, digite o dado que gostaria de
usar como filtro e clique em Procurar.

Se desejar ver uma lista de todas as empresas, clique no botão Procurar deixando os campos
de texto vazios.

Nova Empresa
Para cadastrar uma nova empresa basta clicar em
empresa será mostrado.

. O formulário de cadastro e edição de

Preencha os dados da empresa e clique em Salvar Empresa.
O nome é o único dado obrigatório. As datas de início e fim também serão salvas, e começam
por padrão como a data atual.
Ao inserir o CNPJ é possível digitar os caracteres especiais (“-”, “/” e “.”), mas apenas os
números serão registrados.
Note que se fizer uma busca e depois clicar em
para adicionar uma empresa, o formulário
para adicionar nova empresa aparece abaixo da tabela de resultados:

Alterar dados de Empresa
Busque a empresa na lista do sistema. Isso pode ser feito digitando dados nos campos de texto
e clicando em Procurar ou procurando manualmente na lista em ordem alfabética.

Clique no botão
ao lado do nome da empresa que deseja alterar. O painel de edição será
mostrado logo abaixo da lista de empresas.

Caso queira apenas alterar as informações da empresa, preencha os campos de texto com os
dados atualizados e selecione as datas de início e término de convênio. Clique em Salvar
Empresa para armazenar as informações.

Unir registros de Empresa
Outra opção de edição é unir registros de empresas, que serve para casos onde foram
cadastrados dois registros para a mesma empresa. Então digamos que você percebe que
existem três registros para a Faculdade de Economia e Administração.

Você seleciona uma das empresas clicando em ; isso abrirá o painel para união de
empresas e definirá a empresa selecionada como empresa destino.
No painel, haverá uma lista das empresas cadastradas com caixas de seleção.

Marque os outros registros da empresa que deseja unir ao registro destino. Não é preciso
selecionar a caixa de seleção da empresa destino, mas muitas vezes é difícil identificá-la, por
ter o mesmo nome das outras. Por isso, pode fazer como no exemplo abaixo e selecionar os
três registros sem se preocupar com qual é o registro destino.

Depois disso, você pode clicar em Unir Registros de Empresa, que vai transferir os contratos
das empresas marcadas para a empresa destino, e depois remover os cadastros duplicados.

Excluir Empresa
Uma empresa pode ser excluída facilmente clicando no botão
ao lado do CNPJ, desde que
não esteja associada a nenhum contrato. Nesse caso a exclusão é bloqueada.

Relatório
Esta é a área usada para definir filtros e exportar dados do banco para posterior análise.

Mesmo inserindo dados para filtro, como preencher o número USP de um aluno, é preciso
também ativar o filtro através da caixa de seleção. É possível ver um preview dos dados
retornados no gridview no fim do módulo.

Filtros por aluno
Permite selecionar contratos de alunos de acordo com alguns dados pessoais:.
Número USP: Número de identificação do aluno.
Nome: Nome do aluno.
E-mail: E-mail do aluno cadastrado no sistema.

Filtros acadêmicos e por curso
Devem ser usados se for necessário filtro de acordo com características da vida acadêmica do
aluno.
Curso: Administração, Atuária, Contabilidade ou Economia.
Período: Diurno ou noturno.
Ingresso: Ano de ingresso do aluno.
Alunos com matrícula trancada: Seleciona apenas alunos com contrato e que estejam com a
matrícula trancada.
Alunos matriculados em menos de 12 créditos: Seleciona apenas alunos que estejam
matriculados em menos de 12 créditos.
Situação em estágio supervisionado: Seleciona apenas alunos que tenham matrícula em
disciplina de estágio supervisionado no semestre anterior e resultado igual ao selecionado
(Reprovado ou Aprovado).
Com acompanhamento de docente: Seleciona apenas alunos que tenham acompanhamento
por um docente específico.

Filtros por contrato
Devem ser usados para filtrar de acordo com informações específicas do contrato.
Duração do contrato: Filtrar pelas datas de início e fim do contrato, considerando no fim
também aditivos e termo de rescisão.
Apenas contratos com aditivo: Seleciona apenas contratos que tenham sido estendidos por
aditivos.
Apenas contratos rescindidos: Seleciona apenas contratos que tenham sido rescindidos.
Empresa: Seleciona contratos de acordo com a empresa contratante.
Coordenador: Seleciona contratos de acordo com informações do coordenador do aluno na
empresa.
Carga horária semanal: Seleciona contratos cuja carga horária semanal seja igual ao valor
escolhido. Valores possíveis: 20h, 25h e 30h.
Valor da Bolsa: Seleciona valores que estejam entre o mínimo e o máximo definidos nos
campos de texto. Se nenhum valor for definido no campo “mínimo” o filtro considerará apenas
o limite superior; se nenhum valor for definido no campo máximo o filtro considerará apenas o
limite inferior.

Prá-visualização e relatório
Após a escolha e preenchimento dos filtros necessários, é possível clicar no botão “Filtrar”
para ter uma pré-visualização das informações selecionadas no gridview abaixo. Ao clicar no
botão , é gerado um Excel a partir desse filtro, cujos contratos selecionados serão
coincidentes com o gridview caso nenhuma informação seja alterada. O Excel, no entanto,
apresentará mais informações que o gridview, já que este é resumido para facilitar a
visualização.

Versão do aluno
O aluno tem acesso a uma página para consulta resumida de seus respectivos contratos
cadastrados.

Dados pessoais
Dados de contato do aluno e principais dados acadêmicos relevantes para a autorização do
estágio são mostrados na parte superior do módulo. Essas mesmas informações são mostradas
para administradores e coordenadores de estágio. Embora o sistema não faça o bloqueio
automático quando encontradas informações que estejam de acordo com as regras da Portaria
FEA 02-2009 ou da Lei 11788, essas informações auxiliam a decisão em autorizar um contrato.

Contratos cadastrados
Nesta área temos uma lista dos contratos cadastrados do aluno e a possibilidade de ver alguns
detalhes extras quando selecionado um contrato, através do botão

.

Caso o aluno não tenha contratos de estágio, aparecerá a mensagem “Nenhum contrato
cadastrado”.

Portaria FEA 02-2009 e Lei 11788
Há dois documentos que ditam as regras gerais para a administração de estágios na FEA USP: a
Portaria FEA 02-2009 e a Lei 11788. Note que na área inferior do módulo de acompanhamento
do aluno há links para ambos os arquivos, hospedados no Erudito.

