
Orientações para o preenchimento do SIARE 
AGR5400 – Estágio de Vivência em Agricultura Familiar 

 
Você pode copiar e colar no SIARE o texto em vermelho. Observe atentamente cada campo, e preencha corretamente. 

 
Modalidade: Obrigatório 

Data de Início: o dia exato do início do estágio 

Data de Término Previsto: previsão do dia do término do estágio 

Data de Encerramento: será preenchido após o término com a data do término 

Título: Estágio de Vivência em uma unidade de produção da agricultura familiar 

Atividades: Você de inserir obrigatoriamente todos os pontos abaixo (1, 2, 3 e 4). 

1) descrição das atividades que serão desenvolvidas. As atividades que serão desenvolvidas podem contemplar dois grupos de informações. O 
primeiro grupo relacionado ao objetivo do estágio, é obrigatório. O segundo grupo de informações, relacionado a especificidade produtiva da unidade 
de produção do estágio, pode ser preenchido opcionalmente, se o estudante tiver as informações.  

 Primeiro grupo de atividades que serão desenvolvidas (copie e cole somente o texto em vermelho) 

Observação da dinâmica social e produtiva da família agricultora de acordo com o roteiro técnico para coleta de dados sobre a família agricultora, 
sobre a unidade de produção da agricultura familiar – desde o marco zero aos dias atuais, sobre as relações sociais, econômicas e culturais, e sobre 
as tomadas de decisão, as tecnologias utilizadas, e a sucessão familiar. 

 Segundo grupo de atividades a serem desenvolvidas (Opcional)  

Descrever as atividades com base na especificidade produtiva da unidade e produção que você fará o estágio. Por exemplo, a estudante Letícia da 
Silva Gomes preencheu este grupo de informações da seguinte maneira: as atividades que serão desenvolvidas estão relacionadas ao plantio e a 
colheita da época, ao manejo das hortas e das lavouras de milho e de feijão, ao beneficiamento de geleias, a organização das cestas agroecológicas, 
ao manejo das abelhas, e auxilio na distribuição dos produtos para a AGRECO e refeições da Pousada. 

2) Modalidade do estágio: presencial; 

3) A concedente e o estagiário se comprometem em cumprir protocolos contra Covid-19;  

4) Cabe ao estagiário observar o cumprimento das recomendações. 

Carga Horária Diária: no máximo 8h por dia. 

Carga Horária Semanal: no máximo 40h semanais. 

Carga horária total: 108h 

Estágio realizado na UFSC: Não 

Razão Social da Concedente: Inserir o nome da concedente 

Nome do Representante Concedente: Inserir o nome do representante da concedente (certifique-se, para não colocar errado) 

Local na Concedente: Unidade de Produção da Agricultura Familiar 

Endereço da Unidade de Produção informado pelo aluno: inserir o endereço completo corretamente (nome da unidade, nome da comunidade rural, 
município/UF). Este item é obrigatório. Confira as informações antes de colocar. 

E-mail: inserir caso tenha e-mail. Inserir um contato telefone na Unidade de Produção. 

Responsável pelo pagamento da Bolsa: não há 

Tipo Auxílio Transporte: não há 

Responsável pelo pagamento do Seguro: UFSC 

Observação: Inserir um ou mais contatos telefônicos na Unidade de Produção. 

Professor(a) Orientador(a): inserir o nome do seu orientador/a após ter conversado com ele/ela 

Coordenador(a) de Estágio: Daniela Aparecida Pacífico 

Nome do Supervisor: inserir nome do supervisor. O Supervisor é alguém da Unidade de Produção da Agricultura Familiar 

CPF: inserir 

Profissão: inserir (será agricultor/a, mas pode ser que seja agricultor e também tenha nível superior ou técnico, inserir todas). 

 

OBS: Enviar TCE, Termo de Ciência, Termo de Livre Esclarecimento e Declaração de Agricultor Familiar, em pdf, com todas as assinaturas 
necessárias, por e-mail, para Coordenação de Estágios (agronomia.estagios@contato.ufsc.br e daniela.pacifico@ufsc.br) 
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