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Nos casos em que o aluno esteja em estágio não obrigatório e 
queira aproveitá-lo como estágio obrigatório, o mesmo deverá 
observar se as atividades estão de acordo com as exigidas pela 
disciplina de estágio obrigatório e se a vigência do estágio atual 
preenche a carga horária prevista pela disciplina. Após essa 
primeira análise, o aluno deve procurar o professor da disciplina 
de estágio obrigatório, obter seu parecer favorável e proceder 
com os trâmites do curso. 

Alunos do CCT: sala J-17 (telefone 3477.3261)

Alunos do CCJ: sala Z-52 (telefone 3477.3035)

Alunos do CCS: sala H-01 (telefone 3477.3267)

Alunos do CCG: sala R-04 (telefone 3477.3192)

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:    É o documento 
que regula o estágio e é celebrado entre aluno, 
instituição de ensino superior e empresa. Este 
documento deve indicar: plano das atividades a serem 
realizadas pelo aluno, valor da bolsa e 
auxílio-transporte, apólice de seguro, carga horária 
semanal total e vigência do estágio.

TERMO ADITIVO:   Sempre que ocorrer alterações 
no Termo de Compromisso de Estágio, como 
extensão da vigência do estágio, carga horária ou 
plano de atividades, será necessário que um 
Termo Aditivo seja emitido. O documento também 
deve ser assinado pela empresa e pelo aluno e 
depois encaminhado à Central de Carreiras para 
validação e arquivamento.

CONVÊNIO:  É o documento jurídico que possibilita a 
realização de parceria entre a Unifor e a instituição 
concedente do estágio. Esse documento deve conter 
entre outras coisas: nome do concedente, número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço 
da sede, nome do seu representante. Sugerimos usar o 
modelo do Convênio Unifor para dar agilidade neste 
processo. Vários termos de compromisso de estágio 
obrigatório e não obrigatório podem ser celebrados 
uma vez que o convênio esteja assinado pela empresa 
e Unifor.  

Olá, seja bem-vindo(a) ao Manual do 
Estagiário da Universidade de Fortaleza. Ele 
foi elaborado com muito carinho pela equipe 
da Central de Carreiras e Egressos para você.

A Central, além de cuidar da gestão de documentos
relacionados a estágios e realizar os atendimentos de 
alunos da graduação e pós-graduação sobre esse 
assunto, oferece serviços que vão impulsionar sua carreira. 
São eles: Orientação Curricular - para elaboração e/ou 
análise do seu currículo - e de Planejamento de Carreira – 
instruções para planejamento e autogestão de sua 
carreira profissional. Estamos te esperando! 

Ficamos felizes por você! Algumas considerações iniciais: 
Para estagiar, o aluno deve estar regularmente 
matriculado na Universidade de Fortaleza. 

Também é importante providenciar a emissão da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 
Mesmo o estágio não sendo considerado emprego, 
algumas empresas e agentes da integração, como 
IEL e CIEE, pedem a CTPS e fazem anotação nesse 
documento.  

O estágio obrigatório é parte integrante da matriz 
curricular de um curso, sendo pré-requisito para 
aprovação e obtenção do diploma daquele conforme 
descrito no projeto pedagógico do curso. Já o estágio não 
obrigatório é uma opção a mais de aprendizado prático 
para os alunos. 

Existem casos em que alunos, após a conclusão do 
estágio obrigatório, recebem convite para realizar estágio 
não obrigatório na mesma empresa. Nesses casos, o 
aluno deverá enviar à Central de Carreiras o Termo de 
Compromisso de estágio não obrigatório preenchido e 
assinado por ele e pela empresa em questão. Mas 
atenção: a duração total do período de estágio 
(obrigatório + não obrigatório) não poderá exceder dois 
anos na mesma empresa.

Posso estagiar em mais de um local ao mesmo tempo?
Sim, mas atenção: a Lei de Estágio indica que o limite 
da carga horária semanal em atividades de estágio é 
de até 30 horas. Então, por exemplo, se o aluno tiver 
um estágio de segunda a sexta com carga horária de 4 
horas diárias, o que totaliza 20 horas semanais, ele 
poderá também estagiar em outra empresa de 
segunda a sexta com carga horária de 2 horas diárias, 
computando 10 horas semanais nesta. Assim a soma 
da carga horária de ambos os estágios ficará dentro do 
limite de 30 horas semanais. 

Não lembro a minha senha de acesso à Plataforma 
Unifor Carreiras. Como devo proceder?
É simples! Você deve enviar um e-mail para 
estagio@unifor.br indicando seu nome completo, 
curso e matrícula. Você receberá uma resposta com 
link para redefinir sua senha. Dica: sua senha deve 
conter números e letras, sendo pelo menos uma delas 
maiúscula. Seu login (usuário) será sempre seu CPF. 
Caso nunca tenha entrado na plataforma, basta 
indicar isso no email e seguir os mesmos passos.

A Universidade de Fortaleza adquiriu desde 2017 a 
maior plataforma de gestão de carreiras do mundo. 
O Unifor Carreiras é uma plataforma que conecta 
alunos a empresas e vice-versa. A plataforma 
possibilita a visualização e candidatura de vagas 
pelos estudantes e permite que as organizações 
publiquem suas oportunidades de estágio e emprego 
nela. Há também a possibilidade de acessar 
conteúdos exclusivos relativos à empregabilidade, 
incluindo eventos.  
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Confira nosso PASSO A PASSO: 

 ACESSE A PLATAFORMA UNIFOR CARREIRAS. É por 
meio da plataforma que você acompanhará as 

oportunidades de estágio e fará sua candidatura 
às vagas de seu interesse. Para o primeiro 

acesso, você deve entrar em contato com a 
Central de Carreiras que lhe enviará um link 

para definição de senha.

Após achar uma vaga de estágio interessante, fazer sua 
inscrição para a mesma e ser selecionado pela empresa, o 
próximo passo é PREPARAR A DOCUMENTAÇÃO. Para iniciar 
um estágio, é necessário que haja um convênio entre a 
Universidade e a empresa. Igualmente se faz necessário 
que seja assinado um Termo de Compromisso entre 
Universidade, Aluno e Empresa concedente do estágio.    
Se você usar os modelos de documentos da Unifor, vai 
agilizar o processo. Veja os documentos em nossa página.

Se a Unifor já possuir convênio com a empresa 
concedente de estágio, o aluno deve apenas 

TRAZER À CENTRAL DE CARREIRAS OU ENVIAR POR 
E-MAIL O TERMO DE COMPROMISSO. Mas atenção: o 

Termo de Compromisso deve já estar assinado 
pelo Aluno e Empresa. A Universidade é a última 

a realizar a assinatura dos documentos.

UNIFOR 
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O Termo de Compromisso (e convênio, se for o 
caso) será validado pela Central de Carreiras e o 
aluno será informado. Pronto! Agora é se preparar 
para iniciar sua experiência no mundo do trabalho!

Mas atenção! Tem mais um passo: a empresa e o 
aluno devem elaborar Relatório de Atividades do 

estágio semestralmente e enviar à Central de 
Carreiras para acompanhamento, conforme indicado 

na Lei do Estágio e de acordo com o período de início e 
término do Termo de Compromisso.

O estágio obrigatório é parte integrante da matriz 
curricular de um curso, sendo pré-requisito para 
aprovação e obtenção do diploma daquele conforme 
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Onde consigo uma 
vaga de estágio?

Onde consigo uma 
vaga de estágio?

Plataforma Unifor Carreiras

Agentes de Integração (como CIEE ou IEL) 

Redes Sociais das empresas

Networking (por meio de colegas e 
professores)

Plataforma Unifor Carreiras

Agentes de Integração (como CIEE ou IEL) 

Redes Sociais das empresas

Networking (por meio de colegas e 
professores)

A Central de Carreiras e Egressos da Unifor pode te ajudar 
também com os serviços de orientação curricular e 
planejamento de carreira. O agendamento desses serviços 
deve ocorrer por meio da plataforma Unifor Carreiras.

https://unifor-csm.symplicity.com/
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Documentos em síntese:
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO: É o documento

que regula o estágio e é celebrado entre aluno,
instituição de ensino superior e a empresa. Este
documento deve indicar: plano de atividades a
serem realizadas pelo aluno, valor da bolsa e
auxílio-transporte, apólice de seguro, carga horária
semanal total e vigência do estágio. Lembrando
que todos os partícipes assinam o documento.

TERMO ADITIVO DO ESTÁGIO: Sempre que ocorrer
alterações no Termo de Compromisso de Estágio, como
extensão da vigência do estágio, carga horária ou plano
de atividades do aluno, será necessário que o Termo
Aditivo seja emitido. O documento também deve ser
assinado pela empresa e pelo aluno e depois
encaminhado para à Central de Carreiras para validação e
arquivamento.

CONVÊNIO: É o documento jurídico que possibilita a
realização de parceria entre a Unifor e a instituição
concedente do estágio. Esse documento deve conter
entre outras coisas: nome do concedente, número do
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço
da sede, nome do seu representante. Sugerimos usar o
modelo do Convênio Unifor para dar agilidade neste
processo. Vários termos de compromisso de estágio
obrigatório e não obrigatório podem ser celebrados
uma vez que o convênio esteja assinado pela empresa
e Unifor.

https://www.unifor.br/web/graduacao/estagio
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documento deve indicar: plano das atividades a serem 
realizadas pelo aluno, valor da bolsa e 
auxílio-transporte, apólice de seguro, carga horária 
semanal total e vigência do estágio.

TERMO ADITIVO:   Sempre que ocorrer alterações 
no Termo de Compromisso de Estágio, como 
extensão da vigência do estágio, carga horária ou 
plano de atividades, será necessário que um 
Termo Aditivo seja emitido. O documento também 
deve ser assinado pela empresa e pelo aluno e 
depois encaminhado à Central de Carreiras para 
validação e arquivamento.

CONVÊNIO:  É o documento jurídico que possibilita a 
realização de parceria entre a Unifor e a instituição 
concedente do estágio. Esse documento deve conter 
entre outras coisas: nome do concedente, número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço 
da sede, nome do seu representante. Sugerimos usar o 
modelo do Convênio Unifor para dar agilidade neste 
processo. Vários termos de compromisso de estágio 
obrigatório e não obrigatório podem ser celebrados 
uma vez que o convênio esteja assinado pela empresa 
e Unifor.  

O estágio obrigatório é parte integrante da matriz 
curricular de um curso, sendo pré-requisito para 
aprovação e obtenção do diploma daquele conforme 
descrito no projeto pedagógico do curso. Já o estágio não 
obrigatório é uma opção a mais de aprendizado prático 
para os alunos. 

TERMO DE RESCISÃO:  É o documento que indica a 
finalização do estágio antes da vigência indicada no 
Termo de Compromisso. A rescisão pode ocorrer por uma 
iniciativa do aluno ou da empresa. Neste documento é 
imprescindível que sejam informados: o período do 
estágio, data da rescisão, nome do aluno, matrícula, 
curso, nome da empresa e do seu representante. Deve 
ser assinado pelas partes e encaminhado para a Central 
de Carreiras para conhecimento e arquivamento.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO: É o documento
no qual aluno e empresa indicam e avaliam a 
realização das atividades pelo estagiário. Deve ser 
preenchido e enviado à Unifor/Central de Carreiras a 
cada seis meses de estágio. Nele devem conter os dados 
da empresa concedente, do aluno e, principalmente, as 
informações relativas às atividades realizadas pelo 
discente e carga horária desempenhada na empresa.      
O Relatório de Atividades também será analisado e 
assinado pelo professor supervisor da Universidade. 

Existem casos em que alunos, após a conclusão do 
estágio obrigatório, recebem convite para realizar estágio 
não obrigatório na mesma empresa. Nesses casos, o 
aluno deverá enviar à Central de Carreiras o Termo de 
Compromisso de estágio não obrigatório preenchido e 
assinado por ele e pela empresa em questão. Mas 
atenção: a duração total do período de estágio 
(obrigatório + não obrigatório) não poderá exceder dois 
anos na mesma empresa.

Posso estagiar em mais de um local ao mesmo tempo?
Sim, mas atenção: a Lei de Estágio indica que o limite 
da carga horária semanal em atividades de estágio é 
de até 30 horas. Então, por exemplo, se o aluno tiver 
um estágio de segunda a sexta com carga horária de 4 
horas diárias, o que totaliza 20 horas semanais, ele 
poderá também estagiar em outra empresa de 
segunda a sexta com carga horária de 2 horas diárias, 
computando 10 horas semanais nesta. Assim a soma 
da carga horária de ambos os estágios ficará dentro do 
limite de 30 horas semanais. 

Não lembro a minha senha de acesso à Plataforma 
Unifor Carreiras. Como devo proceder?
É simples! Você deve enviar um e-mail para 
estagio@unifor.br indicando seu nome completo, 
curso e matrícula. Você receberá uma resposta com 
link para redefinir sua senha. Dica: sua senha deve 
conter números e letras, sendo pelo menos uma delas 
maiúscula. Seu login (usuário) será sempre seu CPF. 
Caso nunca tenha entrado na plataforma, basta 
indicar isso no email e seguir os mesmos passos.

A Universidade de Fortaleza adquiriu desde 2017 a 
maior plataforma de gestão de carreiras do mundo. 
O Unifor Carreiras é uma plataforma que conecta 
alunos a empresas e vice-versa. A plataforma 
possibilita a visualização e candidatura de vagas 
pelos estudantes e permite que as organizações 
publiquem suas oportunidades de estágio e emprego 
nela. Há também a possibilidade de acessar 
conteúdos exclusivos relativos à empregabilidade, 
incluindo eventos.  

assinado pelo professor supervisor da Universidade. 

Se você enviar sua documentação por e-mail, atenção: 
todas as páginas devem estar escaneadas de forma legível 
e assinadas pelo aluno e empresa. Caso a documentação 
seja entregue fisicamente, serão necessárias três vias.



Nos casos em que o aluno esteja em estágio não obrigatório e 
queira aproveitá-lo como estágio obrigatório, o mesmo deverá 
observar se as atividades estão de acordo com as exigidas pela 
disciplina de estágio obrigatório e se a vigência do estágio atual 
preenche a carga horária prevista pela disciplina. Após essa 
primeira análise, o aluno deve procurar o professor da disciplina 
de estágio obrigatório, obter seu parecer favorável e proceder 
com os trâmites do curso. 

Alunos do CCT: sala J-17 (telefone 3477.3261)

Alunos do CCJ: sala Z-52 (telefone 3477.3035)

Alunos do CCS: sala H-01 (telefone 3477.3267)

Alunos do CCG: sala R-04 (telefone 3477.3192)

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:    É o documento 
que regula o estágio e é celebrado entre aluno, 
instituição de ensino superior e empresa. Este 
documento deve indicar: plano das atividades a serem 
realizadas pelo aluno, valor da bolsa e 
auxílio-transporte, apólice de seguro, carga horária 
semanal total e vigência do estágio.

TERMO ADITIVO:   Sempre que ocorrer alterações 
no Termo de Compromisso de Estágio, como 
extensão da vigência do estágio, carga horária ou 
plano de atividades, será necessário que um 
Termo Aditivo seja emitido. O documento também 
deve ser assinado pela empresa e pelo aluno e 
depois encaminhado à Central de Carreiras para 
validação e arquivamento.

CONVÊNIO:  É o documento jurídico que possibilita a 
realização de parceria entre a Unifor e a instituição 
concedente do estágio. Esse documento deve conter 
entre outras coisas: nome do concedente, número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço 
da sede, nome do seu representante. Sugerimos usar o 
modelo do Convênio Unifor para dar agilidade neste 
processo. Vários termos de compromisso de estágio 
obrigatório e não obrigatório podem ser celebrados 
uma vez que o convênio esteja assinado pela empresa 
e Unifor.  

O estágio obrigatório é parte integrante da matriz 
curricular de um curso, sendo pré-requisito para 
aprovação e obtenção do diploma daquele conforme 
descrito no projeto pedagógico do curso. Já o estágio não 
obrigatório é uma opção a mais de aprendizado prático 
para os alunos. 

Estágio obrigatório x  Estágio não-obrigatório? Existem casos em que alunos, após a conclusão do 
estágio obrigatório, recebem convite para realizar estágio 
não obrigatório na mesma empresa. Nesses casos, o 
aluno deverá enviar à Central de Carreiras o Termo de 
Compromisso de estágio não obrigatório preenchido e 
assinado por ele e pela empresa em questão. Mas 
atenção: a duração total do período de estágio 
(obrigatório + não obrigatório) não poderá exceder dois 
anos na mesma empresa.

Posso estagiar em mais de um local ao mesmo tempo?
Sim, mas atenção: a Lei de Estágio indica que o limite 
da carga horária semanal em atividades de estágio é 
de até 30 horas. Então, por exemplo, se o aluno tiver 
um estágio de segunda a sexta com carga horária de 4 
horas diárias, o que totaliza 20 horas semanais, ele 
poderá também estagiar em outra empresa de 
segunda a sexta com carga horária de 2 horas diárias, 
computando 10 horas semanais nesta. Assim a soma 
da carga horária de ambos os estágios ficará dentro do 
limite de 30 horas semanais. 

Não lembro a minha senha de acesso à Plataforma 
Unifor Carreiras. Como devo proceder?
É simples! Você deve enviar um e-mail para 
estagio@unifor.br indicando seu nome completo, 
curso e matrícula. Você receberá uma resposta com 
link para redefinir sua senha. Dica: sua senha deve 
conter números e letras, sendo pelo menos uma delas 
maiúscula. Seu login (usuário) será sempre seu CPF. 
Caso nunca tenha entrado na plataforma, basta 
indicar isso no email e seguir os mesmos passos.

A Universidade de Fortaleza adquiriu desde 2017 a 
maior plataforma de gestão de carreiras do mundo. 
O Unifor Carreiras é uma plataforma que conecta 
alunos a empresas e vice-versa. A plataforma 
possibilita a visualização e candidatura de vagas 
pelos estudantes e permite que as organizações 
publiquem suas oportunidades de estágio e emprego 
nela. Há também a possibilidade de acessar 
conteúdos exclusivos relativos à empregabilidade, 
incluindo eventos.  

Perguntas 
FrequentesPerguntas 
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O estágio obrigatório é parte integrante da matriz
curricular de um curso, sendo pré-requisito para
aprovação e obtenção do diploma daquele conforme
descrito no projeto pedagógico do curso. Já o estágio não
obrigatório é uma opção a mais de aprendizado prático
para os alunos.

https://www.unifor.br/documents/392160/774071/leidoestagio.pdf/620770ea-03fe-4bf8-8a92-ea76eee30707


Realizei estágio obrigatório em uma empresa e agora 
surgiu a oportunidade de realizar estágio não obrigatório. 
Como devo proceder?

Nos casos em que o aluno esteja em estágio não obrigatório e 
queira aproveitá-lo como estágio obrigatório, o mesmo deverá 
observar se as atividades estão de acordo com as exigidas pela 
disciplina de estágio obrigatório e se a vigência do estágio atual 
preenche a carga horária prevista pela disciplina. Após essa 
primeira análise, o aluno deve procurar o professor da disciplina 
de estágio obrigatório, obter seu parecer favorável e proceder 
com os trâmites do curso. 

Alunos do CCT: sala J-17 (telefone 3477.3261)

Alunos do CCJ: sala Z-52 (telefone 3477.3035)

Alunos do CCS: sala H-01 (telefone 3477.3267)

Alunos do CCG: sala R-04 (telefone 3477.3192)

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:    É o documento 
que regula o estágio e é celebrado entre aluno, 
instituição de ensino superior e empresa. Este 
documento deve indicar: plano das atividades a serem 
realizadas pelo aluno, valor da bolsa e 
auxílio-transporte, apólice de seguro, carga horária 
semanal total e vigência do estágio.

TERMO ADITIVO:   Sempre que ocorrer alterações 
no Termo de Compromisso de Estágio, como 
extensão da vigência do estágio, carga horária ou 
plano de atividades, será necessário que um 
Termo Aditivo seja emitido. O documento também 
deve ser assinado pela empresa e pelo aluno e 
depois encaminhado à Central de Carreiras para 
validação e arquivamento.

CONVÊNIO:  É o documento jurídico que possibilita a 
realização de parceria entre a Unifor e a instituição 
concedente do estágio. Esse documento deve conter 
entre outras coisas: nome do concedente, número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço 
da sede, nome do seu representante. Sugerimos usar o 
modelo do Convênio Unifor para dar agilidade neste 
processo. Vários termos de compromisso de estágio 
obrigatório e não obrigatório podem ser celebrados 
uma vez que o convênio esteja assinado pela empresa 
e Unifor.  

O estágio obrigatório é parte integrante da matriz 
curricular de um curso, sendo pré-requisito para 
aprovação e obtenção do diploma daquele conforme 
descrito no projeto pedagógico do curso. Já o estágio não 
obrigatório é uma opção a mais de aprendizado prático 
para os alunos. 

Estou realizando estágio não obrigatório e gostaria de 
aproveitá-lo como estágio obrigatório. O que devo fazer?

Existem casos em que alunos, após a conclusão do 
estágio obrigatório, recebem convite para realizar estágio 
não obrigatório na mesma empresa. Nesses casos, o 
aluno deverá enviar à Central de Carreiras o Termo de 
Compromisso de estágio não obrigatório preenchido e 
assinado por ele e pela empresa em questão. Mas 
atenção: a duração total do período de estágio 
(obrigatório + não obrigatório) não poderá exceder dois 
anos na mesma empresa.

Posso estagiar em mais de um local ao mesmo tempo?
Sim, mas atenção: a Lei de Estágio indica que o limite 
da carga horária semanal em atividades de estágio é 
de até 30 horas. Então, por exemplo, se o aluno tiver 
um estágio de segunda a sexta com carga horária de 4 
horas diárias, o que totaliza 20 horas semanais, ele 
poderá também estagiar em outra empresa de 
segunda a sexta com carga horária de 2 horas diárias, 
computando 10 horas semanais nesta. Assim a soma 
da carga horária de ambos os estágios ficará dentro do 
limite de 30 horas semanais. 

Não lembro a minha senha de acesso à Plataforma 
Unifor Carreiras. Como devo proceder?
É simples! Você deve enviar um e-mail para 
estagio@unifor.br indicando seu nome completo, 
curso e matrícula. Você receberá uma resposta com 
link para redefinir sua senha. Dica: sua senha deve 
conter números e letras, sendo pelo menos uma delas 
maiúscula. Seu login (usuário) será sempre seu CPF. 
Caso nunca tenha entrado na plataforma, basta 
indicar isso no email e seguir os mesmos passos.

A Universidade de Fortaleza adquiriu desde 2017 a 
maior plataforma de gestão de carreiras do mundo. 
O Unifor Carreiras é uma plataforma que conecta 
alunos a empresas e vice-versa. A plataforma 
possibilita a visualização e candidatura de vagas 
pelos estudantes e permite que as organizações 
publiquem suas oportunidades de estágio e emprego 
nela. Há também a possibilidade de acessar 
conteúdos exclusivos relativos à empregabilidade, 
incluindo eventos.  

Nos casos em que o aluno esteja em estágio não obrigatório e
queira aproveitá-lo como estágio obrigatório, o mesmo deverá
observar se as atividades estão de acordo com as exigidas pela
disciplina de estágio obrigatório e se a vigência do estágio atual
preenche a carga horária prevista pela disciplina. Após essa
primeira análise, o aluno deve procurar o professor da disciplina
de estágio obrigatório, obter seu parecer favorável e proceder
com os trâmites do curso.

Alunos do CCT: sala J-17 (telefone 3477.3261)

Alunos do CCJ: sala Z-52 (telefone 3477.3035)

Alunos do CCS: sala H-01 (telefone 3477.3267)

Alunos do CCG: sala R-04 (telefone 3477.3192)

Existem casos em que alunos, após a conclusão do
estágio obrigatório, recebem convite para realizar estágio
não obrigatório na mesma empresa. Nesses casos, o
aluno deverá enviar à Central de Carreiras o Termo de
Compromisso de estágio não obrigatório preenchido e
assinado por ele e pela empresa em questão. Mas
atenção: a duração total do período de estágio
(obrigatório + não obrigatório) não poderá exceder dois
anos na mesma empresa.



Nos casos em que o aluno esteja em estágio não obrigatório e 
queira aproveitá-lo como estágio obrigatório, o mesmo deverá 
observar se as atividades estão de acordo com as exigidas pela 
disciplina de estágio obrigatório e se a vigência do estágio atual 
preenche a carga horária prevista pela disciplina. Após essa 
primeira análise, o aluno deve procurar o professor da disciplina 
de estágio obrigatório, obter seu parecer favorável e proceder 
com os trâmites do curso. 

Alunos do CCT: sala J-17 (telefone 3477.3261)

Alunos do CCJ: sala Z-52 (telefone 3477.3035)

Alunos do CCS: sala H-01 (telefone 3477.3267)

Alunos do CCG: sala R-04 (telefone 3477.3192)

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:    É o documento 
que regula o estágio e é celebrado entre aluno, 
instituição de ensino superior e empresa. Este 
documento deve indicar: plano das atividades a serem 
realizadas pelo aluno, valor da bolsa e 
auxílio-transporte, apólice de seguro, carga horária 
semanal total e vigência do estágio.

TERMO ADITIVO:   Sempre que ocorrer alterações 
no Termo de Compromisso de Estágio, como 
extensão da vigência do estágio, carga horária ou 
plano de atividades, será necessário que um 
Termo Aditivo seja emitido. O documento também 
deve ser assinado pela empresa e pelo aluno e 
depois encaminhado à Central de Carreiras para 
validação e arquivamento.

CONVÊNIO:  É o documento jurídico que possibilita a 
realização de parceria entre a Unifor e a instituição 
concedente do estágio. Esse documento deve conter 
entre outras coisas: nome do concedente, número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço 
da sede, nome do seu representante. Sugerimos usar o 
modelo do Convênio Unifor para dar agilidade neste 
processo. Vários termos de compromisso de estágio 
obrigatório e não obrigatório podem ser celebrados 
uma vez que o convênio esteja assinado pela empresa 
e Unifor.  

O estágio obrigatório é parte integrante da matriz 
curricular de um curso, sendo pré-requisito para 
aprovação e obtenção do diploma daquele conforme 
descrito no projeto pedagógico do curso. Já o estágio não 
obrigatório é uma opção a mais de aprendizado prático 
para os alunos. 

Existem casos em que alunos, após a conclusão do 
estágio obrigatório, recebem convite para realizar estágio 
não obrigatório na mesma empresa. Nesses casos, o 
aluno deverá enviar à Central de Carreiras o Termo de 
Compromisso de estágio não obrigatório preenchido e 
assinado por ele e pela empresa em questão. Mas 
atenção: a duração total do período de estágio 
(obrigatório + não obrigatório) não poderá exceder dois 
anos na mesma empresa.

Posso estagiar em mais de um local ao mesmo tempo?
Sim, mas atenção: a Lei de Estágio indica que o limite 
da carga horária semanal em atividades de estágio é 
de até 30 horas. Então, por exemplo, se o aluno tiver 
um estágio de segunda a sexta com carga horária de 4 
horas diárias, o que totaliza 20 horas semanais, ele 
poderá também estagiar em outra empresa de 
segunda a sexta com carga horária de 2 horas diárias, 
computando 10 horas semanais nesta. Assim a soma 
da carga horária de ambos os estágios ficará dentro do 
limite de 30 horas semanais. 

Não lembro a minha senha de acesso à Plataforma 
Unifor Carreiras. Como devo proceder?
É simples! Você deve enviar um e-mail para 
estagio@unifor.br indicando seu nome completo, 
curso e matrícula. Você receberá uma resposta com 
link para redefinir sua senha. Dica: sua senha deve 
conter números e letras, sendo pelo menos uma delas 
maiúscula. Seu login (usuário) será sempre seu CPF. 
Caso nunca tenha entrado na plataforma, basta 
indicar isso no email e seguir os mesmos passos.

A Universidade de Fortaleza adquiriu desde 2017 a 
maior plataforma de gestão de carreiras do mundo. 
O Unifor Carreiras é uma plataforma que conecta 
alunos a empresas e vice-versa. A plataforma 
possibilita a visualização e candidatura de vagas 
pelos estudantes e permite que as organizações 
publiquem suas oportunidades de estágio e emprego 
nela. Há também a possibilidade de acessar 
conteúdos exclusivos relativos à empregabilidade, 
incluindo eventos.  

Posso estagiar em mais de um local ao mesmo tempo?
Sim, mas atenção: a Lei de Estágio indica que o limite
da carga horária semanal em atividades de estágio é
de até 30 horas. Então, por exemplo, se o aluno tiver
um estágio de segunda a sexta com carga horária de 4
horas diárias, o que totaliza 20 horas semanais, ele
poderá também estagiar em outra empresa de
segunda a sexta com carga horária de 2 horas diárias,
computando 10 horas semanais nesta. Assim a soma

limite de 30 horas semanais.

Não lembro a minha senha de acesso à Plataforma
Unifor Carreiras. Como devo proceder?
É simples! Você deve enviar um e-mail para
estagio@unifor.br indicando seu nome completo,
curso e matrícula. Você receberá uma resposta com

conter números e letras, sendo pelo menos uma delas
maiúscula. Seu login (usuário) será sempre seu CPF.
Caso nunca tenha entrado na plataforma, basta
indicar isso no email e seguir os mesmos passos.



ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOELABORAÇÃO DE CURRÍCULOELABORAÇÃO DE CURRÍCULO

Nos casos em que o aluno esteja em estágio não obrigatório e 
queira aproveitá-lo como estágio obrigatório, o mesmo deverá 
observar se as atividades estão de acordo com as exigidas pela 
disciplina de estágio obrigatório e se a vigência do estágio atual 
preenche a carga horária prevista pela disciplina. Após essa 
primeira análise, o aluno deve procurar o professor da disciplina 
de estágio obrigatório, obter seu parecer favorável e proceder 
com os trâmites do curso. 

Alunos do CCT: sala J-17 (telefone 3477.3261)

Alunos do CCJ: sala Z-52 (telefone 3477.3035)

Alunos do CCS: sala H-01 (telefone 3477.3267)

Alunos do CCG: sala R-04 (telefone 3477.3192)

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:    É o documento 
que regula o estágio e é celebrado entre aluno, 
instituição de ensino superior e empresa. Este 
documento deve indicar: plano das atividades a serem 
realizadas pelo aluno, valor da bolsa e 
auxílio-transporte, apólice de seguro, carga horária 
semanal total e vigência do estágio.

TERMO ADITIVO:   Sempre que ocorrer alterações 
no Termo de Compromisso de Estágio, como 
extensão da vigência do estágio, carga horária ou 
plano de atividades, será necessário que um 
Termo Aditivo seja emitido. O documento também 
deve ser assinado pela empresa e pelo aluno e 
depois encaminhado à Central de Carreiras para 
validação e arquivamento.

CONVÊNIO:  É o documento jurídico que possibilita a 
realização de parceria entre a Unifor e a instituição 
concedente do estágio. Esse documento deve conter 
entre outras coisas: nome do concedente, número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço 
da sede, nome do seu representante. Sugerimos usar o 
modelo do Convênio Unifor para dar agilidade neste 
processo. Vários termos de compromisso de estágio 
obrigatório e não obrigatório podem ser celebrados 
uma vez que o convênio esteja assinado pela empresa 
e Unifor.  

O estágio obrigatório é parte integrante da matriz 
curricular de um curso, sendo pré-requisito para 
aprovação e obtenção do diploma daquele conforme 
descrito no projeto pedagógico do curso. Já o estágio não 
obrigatório é uma opção a mais de aprendizado prático 
para os alunos. 

Existem casos em que alunos, após a conclusão do 
estágio obrigatório, recebem convite para realizar estágio 
não obrigatório na mesma empresa. Nesses casos, o 
aluno deverá enviar à Central de Carreiras o Termo de 
Compromisso de estágio não obrigatório preenchido e 
assinado por ele e pela empresa em questão. Mas 
atenção: a duração total do período de estágio 
(obrigatório + não obrigatório) não poderá exceder dois 
anos na mesma empresa.

Posso estagiar em mais de um local ao mesmo tempo?
Sim, mas atenção: a Lei de Estágio indica que o limite 
da carga horária semanal em atividades de estágio é 
de até 30 horas. Então, por exemplo, se o aluno tiver 
um estágio de segunda a sexta com carga horária de 4 
horas diárias, o que totaliza 20 horas semanais, ele 
poderá também estagiar em outra empresa de 
segunda a sexta com carga horária de 2 horas diárias, 
computando 10 horas semanais nesta. Assim a soma 
da carga horária de ambos os estágios ficará dentro do 
limite de 30 horas semanais. 

Não lembro a minha senha de acesso à Plataforma 
Unifor Carreiras. Como devo proceder?
É simples! Você deve enviar um e-mail para 
estagio@unifor.br indicando seu nome completo, 
curso e matrícula. Você receberá uma resposta com 
link para redefinir sua senha. Dica: sua senha deve 
conter números e letras, sendo pelo menos uma delas 
maiúscula. Seu login (usuário) será sempre seu CPF. 
Caso nunca tenha entrado na plataforma, basta 
indicar isso no email e seguir os mesmos passos.

A Universidade de Fortaleza adquiriu desde 2017 a 
maior plataforma de gestão de carreiras do mundo. 
O Unifor Carreiras é uma plataforma que conecta 
alunos a empresas e vice-versa. A plataforma 
possibilita a visualização e candidatura de vagas 
pelos estudantes e permite que as organizações 
publiquem suas oportunidades de estágio e emprego 
nela. Há também a possibilidade de acessar 
conteúdos exclusivos relativos à empregabilidade, 
incluindo eventos.  

Você também tem a opção de solicitar uma sessão de 
orientação curricular para a equipe da Central de 
Carreiras e Egressos. O agendamento da sessão deve 
ocorrer por meio da plataforma Unifor Carreiras.

ELABORAÇÃO DE CURRÍCULO
O Currículo é um documento importante. Ele é sua 
apresentação à empresa concedente do estágio ou 
emprego e deve mostrar dados relativos ao curso 
que você está realizando na Universidade e indicar 
seus conhecimentos e habilidades até então. 
Abaixo você confere algumas dicas:

SEJA BREVE. Seu currículo deve conter, no máximo, 
duas páginas. 
OBJETIVO: deixe claro o seu objetivo profissional – o 

que você quer vem logo depois de quem você é.
RESUMO PROFISSIONAL: apresente uma síntese de suas 
competências e habilidades interpessoais e profissionais.

FORMAÇÃO ACADÊMICA: liste o curso de graduação e 
os cursos de formação complementar que porventura 

já tenha realizado, sempre do mais recente para o 
mais antigo, com data de início e término, ou previsão 

de término (nesses casos, coloque simplesmente a 
palavra “cursando”). Coloque também palestras e 

seminários dos quais tenha participado.
IDIOMAS: liste os idiomas que você tem algum 
conhecimento e, principalmente, indique seu nível 
(leitura, escrita e fala) em cada um deles.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: cite habilidades 
específicas, como conhecimento de linguagens de 

programação, libras etc.

https://unifor-csm.symplicity.com/


Nos casos em que o aluno esteja em estágio não obrigatório e 
queira aproveitá-lo como estágio obrigatório, o mesmo deverá 
observar se as atividades estão de acordo com as exigidas pela 
disciplina de estágio obrigatório e se a vigência do estágio atual 
preenche a carga horária prevista pela disciplina. Após essa 
primeira análise, o aluno deve procurar o professor da disciplina 
de estágio obrigatório, obter seu parecer favorável e proceder 
com os trâmites do curso. 

Alunos do CCT: sala J-17 (telefone 3477.3261)

Alunos do CCJ: sala Z-52 (telefone 3477.3035)

Alunos do CCS: sala H-01 (telefone 3477.3267)

Alunos do CCG: sala R-04 (telefone 3477.3192)

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:    É o documento 
que regula o estágio e é celebrado entre aluno, 
instituição de ensino superior e empresa. Este 
documento deve indicar: plano das atividades a serem 
realizadas pelo aluno, valor da bolsa e 
auxílio-transporte, apólice de seguro, carga horária 
semanal total e vigência do estágio.

TERMO ADITIVO:   Sempre que ocorrer alterações 
no Termo de Compromisso de Estágio, como 
extensão da vigência do estágio, carga horária ou 
plano de atividades, será necessário que um 
Termo Aditivo seja emitido. O documento também 
deve ser assinado pela empresa e pelo aluno e 
depois encaminhado à Central de Carreiras para 
validação e arquivamento.

CONVÊNIO:  É o documento jurídico que possibilita a 
realização de parceria entre a Unifor e a instituição 
concedente do estágio. Esse documento deve conter 
entre outras coisas: nome do concedente, número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço 
da sede, nome do seu representante. Sugerimos usar o 
modelo do Convênio Unifor para dar agilidade neste 
processo. Vários termos de compromisso de estágio 
obrigatório e não obrigatório podem ser celebrados 
uma vez que o convênio esteja assinado pela empresa 
e Unifor.  

O estágio obrigatório é parte integrante da matriz 
curricular de um curso, sendo pré-requisito para 
aprovação e obtenção do diploma daquele conforme 
descrito no projeto pedagógico do curso. Já o estágio não 
obrigatório é uma opção a mais de aprendizado prático 
para os alunos. 

Existem casos em que alunos, após a conclusão do 
estágio obrigatório, recebem convite para realizar estágio 
não obrigatório na mesma empresa. Nesses casos, o 
aluno deverá enviar à Central de Carreiras o Termo de 
Compromisso de estágio não obrigatório preenchido e 
assinado por ele e pela empresa em questão. Mas 
atenção: a duração total do período de estágio 
(obrigatório + não obrigatório) não poderá exceder dois 
anos na mesma empresa.

Posso estagiar em mais de um local ao mesmo tempo?
Sim, mas atenção: a Lei de Estágio indica que o limite 
da carga horária semanal em atividades de estágio é 
de até 30 horas. Então, por exemplo, se o aluno tiver 
um estágio de segunda a sexta com carga horária de 4 
horas diárias, o que totaliza 20 horas semanais, ele 
poderá também estagiar em outra empresa de 
segunda a sexta com carga horária de 2 horas diárias, 
computando 10 horas semanais nesta. Assim a soma 
da carga horária de ambos os estágios ficará dentro do 
limite de 30 horas semanais. 

Não lembro a minha senha de acesso à Plataforma 
Unifor Carreiras. Como devo proceder?
É simples! Você deve enviar um e-mail para 
estagio@unifor.br indicando seu nome completo, 
curso e matrícula. Você receberá uma resposta com 
link para redefinir sua senha. Dica: sua senha deve 
conter números e letras, sendo pelo menos uma delas 
maiúscula. Seu login (usuário) será sempre seu CPF. 
Caso nunca tenha entrado na plataforma, basta 
indicar isso no email e seguir os mesmos passos.

A Universidade de Fortaleza adquiriu desde 2017 a 
maior plataforma de gestão de carreiras do mundo. 
O Unifor Carreiras é uma plataforma que conecta 
alunos a empresas e vice-versa. A plataforma 
possibilita a visualização e candidatura de vagas 
pelos estudantes e permite que as organizações 
publiquem suas oportunidades de estágio e emprego 
nela. Há também a possibilidade de acessar 
conteúdos exclusivos relativos à empregabilidade, 
incluindo eventos.  

UNIFOR CARREIRAS

A Universidade de Fortaleza adquiriu desde 2017 a 
maior plataforma de gestão de carreiras do mundo. 
O Unifor Carreiras é uma plataforma que conecta 
alunos a empresas e vice-versa. A plataforma
possibilita a visualização e candidatura de vagas
pelos estudantes e permite que as organizações
publiquem suas oportunidades de estágio e emprego 
nela. Há também a possibilidade de acessar
conteúdos exclusivos relativos à empregabilidade, 
incluindo eventos..  

carreiras.unifor.br

https://unifor-csm.symplicity.com/


Nos casos em que o aluno esteja em estágio não obrigatório e 
queira aproveitá-lo como estágio obrigatório, o mesmo deverá 
observar se as atividades estão de acordo com as exigidas pela 
disciplina de estágio obrigatório e se a vigência do estágio atual 
preenche a carga horária prevista pela disciplina. Após essa 
primeira análise, o aluno deve procurar o professor da disciplina 
de estágio obrigatório, obter seu parecer favorável e proceder 
com os trâmites do curso. 

Alunos do CCT: sala J-17 (telefone 3477.3261)

Alunos do CCJ: sala Z-52 (telefone 3477.3035)

Alunos do CCS: sala H-01 (telefone 3477.3267)

Alunos do CCG: sala R-04 (telefone 3477.3192)

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:    É o documento 
que regula o estágio e é celebrado entre aluno, 
instituição de ensino superior e empresa. Este 
documento deve indicar: plano das atividades a serem 
realizadas pelo aluno, valor da bolsa e 
auxílio-transporte, apólice de seguro, carga horária 
semanal total e vigência do estágio.

TERMO ADITIVO:   Sempre que ocorrer alterações 
no Termo de Compromisso de Estágio, como 
extensão da vigência do estágio, carga horária ou 
plano de atividades, será necessário que um 
Termo Aditivo seja emitido. O documento também 
deve ser assinado pela empresa e pelo aluno e 
depois encaminhado à Central de Carreiras para 
validação e arquivamento.

CONVÊNIO:  É o documento jurídico que possibilita a 
realização de parceria entre a Unifor e a instituição 
concedente do estágio. Esse documento deve conter 
entre outras coisas: nome do concedente, número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço 
da sede, nome do seu representante. Sugerimos usar o 
modelo do Convênio Unifor para dar agilidade neste 
processo. Vários termos de compromisso de estágio 
obrigatório e não obrigatório podem ser celebrados 
uma vez que o convênio esteja assinado pela empresa 
e Unifor.  

O estágio obrigatório é parte integrante da matriz 
curricular de um curso, sendo pré-requisito para 
aprovação e obtenção do diploma daquele conforme 
descrito no projeto pedagógico do curso. Já o estágio não 
obrigatório é uma opção a mais de aprendizado prático 
para os alunos. 

Existem casos em que alunos, após a conclusão do 
estágio obrigatório, recebem convite para realizar estágio 
não obrigatório na mesma empresa. Nesses casos, o 
aluno deverá enviar à Central de Carreiras o Termo de 
Compromisso de estágio não obrigatório preenchido e 
assinado por ele e pela empresa em questão. Mas 
atenção: a duração total do período de estágio 
(obrigatório + não obrigatório) não poderá exceder dois 
anos na mesma empresa.

Posso estagiar em mais de um local ao mesmo tempo?
Sim, mas atenção: a Lei de Estágio indica que o limite 
da carga horária semanal em atividades de estágio é 
de até 30 horas. Então, por exemplo, se o aluno tiver 
um estágio de segunda a sexta com carga horária de 4 
horas diárias, o que totaliza 20 horas semanais, ele 
poderá também estagiar em outra empresa de 
segunda a sexta com carga horária de 2 horas diárias, 
computando 10 horas semanais nesta. Assim a soma 
da carga horária de ambos os estágios ficará dentro do 
limite de 30 horas semanais. 

Não lembro a minha senha de acesso à Plataforma 
Unifor Carreiras. Como devo proceder?
É simples! Você deve enviar um e-mail para 
estagio@unifor.br indicando seu nome completo, 
curso e matrícula. Você receberá uma resposta com 
link para redefinir sua senha. Dica: sua senha deve 
conter números e letras, sendo pelo menos uma delas 
maiúscula. Seu login (usuário) será sempre seu CPF. 
Caso nunca tenha entrado na plataforma, basta 
indicar isso no email e seguir os mesmos passos.

A Universidade de Fortaleza adquiriu desde 2017 a 
maior plataforma de gestão de carreiras do mundo. 
O Unifor Carreiras é uma plataforma que conecta 
alunos a empresas e vice-versa. A plataforma 
possibilita a visualização e candidatura de vagas 
pelos estudantes e permite que as organizações 
publiquem suas oportunidades de estágio e emprego 
nela. Há também a possibilidade de acessar 
conteúdos exclusivos relativos à empregabilidade, 
incluindo eventos.  

Após realizar login na
Plataforma Unifor Carreiras,
clique em OPORTUNIDADES e,
em seguida, clique em VAGAS;

Para se candidatar a vagas 
de estágio ou emprego no 
Unifor Carreiras:

Selecione a vaga do seu
interesse e leia a descrição e
requisitos publicados pela
empresa concedente. Caso a empresa tenha

publicado alguma pergunta,
proceda com sua resposta.
Neste passo, você pode anexar
uma carta de apresentação,
caso julgue necessário.

Clique em CANDIDATAR-SE. Seu currículo será enviado
automaticamente à empresa que divulgou a vaga ou
você deverá enviar seu CV para o email indicado. Há

para aquela seleção em questão. As opções variam

pela empresa, que realiza a triagem dos currículos
recebidos e entra em contato com aqueles candidatos

indicados pela empresa para cada processo seletivo. 



Nos casos em que o aluno esteja em estágio não obrigatório e 
queira aproveitá-lo como estágio obrigatório, o mesmo deverá 
observar se as atividades estão de acordo com as exigidas pela 
disciplina de estágio obrigatório e se a vigência do estágio atual 
preenche a carga horária prevista pela disciplina. Após essa 
primeira análise, o aluno deve procurar o professor da disciplina 
de estágio obrigatório, obter seu parecer favorável e proceder 
com os trâmites do curso. 

Alunos do CCT: sala J-17 (telefone 3477.3261)

Alunos do CCJ: sala Z-52 (telefone 3477.3035)

Alunos do CCS: sala H-01 (telefone 3477.3267)

Alunos do CCG: sala R-04 (telefone 3477.3192)

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:    É o documento 
que regula o estágio e é celebrado entre aluno, 
instituição de ensino superior e empresa. Este 
documento deve indicar: plano das atividades a serem 
realizadas pelo aluno, valor da bolsa e 
auxílio-transporte, apólice de seguro, carga horária 
semanal total e vigência do estágio.

TERMO ADITIVO:   Sempre que ocorrer alterações 
no Termo de Compromisso de Estágio, como 
extensão da vigência do estágio, carga horária ou 
plano de atividades, será necessário que um 
Termo Aditivo seja emitido. O documento também 
deve ser assinado pela empresa e pelo aluno e 
depois encaminhado à Central de Carreiras para 
validação e arquivamento.

CONVÊNIO:  É o documento jurídico que possibilita a 
realização de parceria entre a Unifor e a instituição 
concedente do estágio. Esse documento deve conter 
entre outras coisas: nome do concedente, número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço 
da sede, nome do seu representante. Sugerimos usar o 
modelo do Convênio Unifor para dar agilidade neste 
processo. Vários termos de compromisso de estágio 
obrigatório e não obrigatório podem ser celebrados 
uma vez que o convênio esteja assinado pela empresa 
e Unifor.  

O estágio obrigatório é parte integrante da matriz 
curricular de um curso, sendo pré-requisito para 
aprovação e obtenção do diploma daquele conforme 
descrito no projeto pedagógico do curso. Já o estágio não 
obrigatório é uma opção a mais de aprendizado prático 
para os alunos. 

Existem casos em que alunos, após a conclusão do 
estágio obrigatório, recebem convite para realizar estágio 
não obrigatório na mesma empresa. Nesses casos, o 
aluno deverá enviar à Central de Carreiras o Termo de 
Compromisso de estágio não obrigatório preenchido e 
assinado por ele e pela empresa em questão. Mas 
atenção: a duração total do período de estágio 
(obrigatório + não obrigatório) não poderá exceder dois 
anos na mesma empresa.

Posso estagiar em mais de um local ao mesmo tempo?
Sim, mas atenção: a Lei de Estágio indica que o limite 
da carga horária semanal em atividades de estágio é 
de até 30 horas. Então, por exemplo, se o aluno tiver 
um estágio de segunda a sexta com carga horária de 4 
horas diárias, o que totaliza 20 horas semanais, ele 
poderá também estagiar em outra empresa de 
segunda a sexta com carga horária de 2 horas diárias, 
computando 10 horas semanais nesta. Assim a soma 
da carga horária de ambos os estágios ficará dentro do 
limite de 30 horas semanais. 

Não lembro a minha senha de acesso à Plataforma 
Unifor Carreiras. Como devo proceder?
É simples! Você deve enviar um e-mail para 
estagio@unifor.br indicando seu nome completo, 
curso e matrícula. Você receberá uma resposta com 
link para redefinir sua senha. Dica: sua senha deve 
conter números e letras, sendo pelo menos uma delas 
maiúscula. Seu login (usuário) será sempre seu CPF. 
Caso nunca tenha entrado na plataforma, basta 
indicar isso no email e seguir os mesmos passos.

A Universidade de Fortaleza adquiriu desde 2017 a 
maior plataforma de gestão de carreiras do mundo. 
O Unifor Carreiras é uma plataforma que conecta 
alunos a empresas e vice-versa. A plataforma 
possibilita a visualização e candidatura de vagas 
pelos estudantes e permite que as organizações 
publiquem suas oportunidades de estágio e emprego 
nela. Há também a possibilidade de acessar 
conteúdos exclusivos relativos à empregabilidade, 
incluindo eventos.  

De segunda a sexta-feira, de 8 às 18h

Tel: (85) 3477-3142 e Whatsapp (85) 99249.5956
E-mail: estagio@unifor.br 

Site: www.unifor.br/estagio

Plataforma Unifor Carreiras: 
carreiras.unifor.br

FALE CONOSCO
Central de Carreiras e Egressos

Centro de Convivência, 1º andar

Agora na versão Mobile
Clique e baixe no IOS

Clique e baixe no Android

https://www.unifor.br/web/graduacao/estagio
https://unifor-csm.symplicity.com/
https://apps.apple.com/br/app/symplicity-jobs-and-careers/id1362056979
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.symplicity.csmandroid.es
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