
 
 

 
 

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REDE DE CARREIRAS TRIVENTO 

- PARA ALUNOS - 

 

Prezados, 

O objetivo deste manual é orientá-los sobre a utilização da plataforma “REDE 
DE CARREIRAS”, onde os documentos de estágio serão gerenciados e as vagas 
de estágio serão divulgadas a partir de 2022/1. 

A partir de agora, todos os documentos de estágio ficarão arquivados na 
plataforma, não sendo mais necessário a postagem dos mesmos na NAV. 
Lembrando que a NAV será utilizada para postagens do professor na pré-aula 
e pós-aula do estágio e postagens do link da aula/supervisão ao vivo. A 
aula/supervisão ao vivo será destinada a todos os alunos matriculados em 
estágio no semestre vigente, independente se estão realizando o estágio ou 
não. Fique atento ao horário das aulas e participe das supervisões! O professor 
de estágio é a pessoa indicada pela instituição de ensino para atender e 
orientar o aluno. 

Os documentos de estágio continuam os mesmos. São eles: 

1- Convênio 
2- Termo de compromisso de estágio 
3- Plano de atividades 
4- Relatório 
5- Avaliação do preceptor 

Para aprovação no estágio, o aluno precisará atender 3 requisitos: 1) 
documentação devidamente assinada e validada por todos os envolvidos no 
estágio; 2) carga horária cumprida; 3) avaliação positiva do preceptor do 
campo de estágio. Caso o aluno deixe de atender um ou mais desses requisitos, 
ficará com o conceito de INAPTO. 

A plataforma REDE DE CARREIRAS chegou para facilitar a vida de todos os 
envolvidos no processo de estágio. Os documentos são preenchidos e 



 
 

 
 

arquivados na própria plataforma, os alunos poderão acompanhar todo o 
processo de assinatura eletrônica e ainda poderão cadastrar o seu currículo e 
participar de processos de seleção, ao se candidatar às vagas disponíveis. 

 

A seguir, explicaremos o passo a passo para acessar o sistema! 

Sejam bem-vindos! Estamos juntos nesta JORNADA PROFISSIONAL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FLUXOGRAMA DAS ASSINATURAS



 
 

 
 

Acesso ao sistema Rede de Carreiras 

 

Para acessar o sistema, o aluno deverá acessar o link:  
https://trivento.contratanet.com.br e deverá digitar o NÚMERO DA MATRÍCULA 
e a SENHA, sendo essa a MESMA da NAV (CPF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trivento.contratanet.com.br/


 
 

 
 

Na próxima tela, aparecerá os dados do aluno, curso, estágios já cadastrados 
e ainda a opção de cadastrar o currículo para participar de processo seletivo 
de vagas de estágio/emprego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

No campo superior da tela, o aluno poderá acessar: painel, currículo, minhas 
vagas, vagas abertas e meus estágios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Cadastro de novo estágio: 

Para cadastrar um novo estágio, o aluno deverá clicar em: 1) “meus estágios”; 
2) “novo estágio”. 

 

 



 
 

 
 

Na próxima tela, o aluno deverá preencher o nome da empresa ou CNPJ e 
clicar em pesquisar. Caso a empresa não esteja ainda cadastrada no sistema, 
o aluno deverá preencher as informações solicitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Na próxima tela, o aluno deverá marcar o campo obrigatório, como mostra a 
figura abaixo: 

 

Deverá também assinalar a modalidade do estágio, obrigatório ou não 
obrigatório, preencher a data de início e término, assinalar que está ciente de 
que o estágio só é válido durante o período em que o estudante estiver 
matriculado, preencher o horário do estágio. 

Caso o aluno faça o estágio no próprio emprego, deverá assinalar a opção 
“desejo solicitar um estágio por equivalência”, como mostra a figura abaixo:  



 
 

 
 

 

Continuando na mesma tela, o aluno deverá preencher o nome do responsável 
legal da empresa e do preceptor/orientador/supervisor do campo, que pode 
ser a mesma pessoa nos dois campos, dependendo da empresa, e deverá 
preencher se haverá bolsa/benefício/remuneração e o valor deste.  

 



 
 

 
 

Ainda na mesma tela, o aluno deverá preencher o local do estágio e se é gerido 
por um agente de integração, como por exemplo o CIEE ou Nube, e clicar em 
“próximo”. 

 

Obs: No caso do estágio ser viabilizado através de algum agente de integração 
(AI), geralmente os documentos são do próprio AI. Sendo assim, o aluno deverá 
providenciar as assinaturas e fazer o upload do documento na plataforma, em 
“documentos”. Somente neste caso, o responsável da faculdade, pela 
assinatura física do documento, é o gestor da unidade. 

 



 
 

 
 

Na tela seguinte, o aluno deverá preencher o plano de atividades, que consiste 
no objetivo do estágio, descrição das atividades que o aluno desenvolverá no 
campo de estágio e como será avaliado. Os critérios de avaliação são: 1) 
documentação validada e assinada por todos os envolvidos; 2) carga horária 
do estágio cumprida, conforme grade curricular; 3) avaliação positiva do 
preceptor/supervisor do campo. Logo após, o aluno deverá assinalar o campo 
obrigatório e clicar em “próximo”, como mostra a seguir:  

 



 
 

 
 

 

Na tela seguinte o aluno verá todos dados cadastrados e deverá assinalar o 
campo do seguro e solicitar para “salvar”. Ressaltamos que todos os alunos 
matriculados em nossa instituição possuem seguro. 

 



 
 

 
 

Após finalizar o registro do estágio, o próprio sistema encaminhará os 
documentos para assinatura eletrônica dos responsáveis (vide fluxograma). O 
aluno poderá acompanhar o andamento das assinaturas no painel principal.  

No painel principal, aparecerá todos os estágios já cadastrados e o status de 
cada um deles. Ex: em análise orientador, incompleto, etc. 

 

Como visualizar o estágio: 

Ao clicar em um dos estágios, no lado direito da tela, o aluno poderá visualizar 
o estágio ou poderá clicar em “documentos” para acessar os documentos que 
estão disponíveis. 

 

No exemplo abaixo, o aluno tem disponível o termo de compromisso, plano de 
atividades, acompanhamento (relatório semestral) e a avaliação do supervisor 
do campo (preceptor). 

 



 
 

 
 

 

O aluno tem a opção de baixar os documentos, caso seja necessário obter os 
documentos impressos. 

IMPORTANTE: Caso a empresa opte pela documentação própria, o aluno 
poderá fazer assinatura física da documentação e depois fazer o upload do 
documento, clicando em “novo documento” como mostra a imagem abaixo:  



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

IMPORTANTE:  

Caso o aluno faça o estágio no próprio emprego (estágio por equivalência), 
no lugar do termo de compromisso será gerado uma declaração de aceite , 
que deverá ser impressa, assinada pela empresa e depois postada na própria 
plataforma (através do upload). Além disso, o aluno deverá fazer o upload da 
cópia da carteira de trabalho e da declaração de atividades que executa na 
empresa. 

 

Como fazer o relatório de acompanhamento: 

Ao finalizar o estágio, a plataforma Rede de Carreiras encaminhará por email 
o relatório de acompanhamento a ser preenchido pelo aluno. Este também 
tem a opção de baixar o documento, preenche-lo e postá-lo na plataforma 
(através do upload). Veja como fazer o upload: 

Ao entrar no estágio, no painel do aluno, clicar em “documentos”:  

 

 



 
 

 
 

Depois, clicar em “novo documento” e anexar o relatório.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Como fazer a avaliação do aluno, pelo preceptor/supervisor do campo:  

Ao finalizar o estágio, a plataforma Rede de Carreiras encaminhará por email 
o formulário de avaliação do aluno, a ser preenchido pelo 
preceptor/supervisor do campo. O aluno também tem a opção de baixar o 
documento e solicitar o preenchimento do supervisor. Após o documento ser 
preenchido e assinado pelo supervisor, o aluno deverá postá-lo na plataforma 
(através do upload). O caminho para fazer o upload da avaliação é o mesmo 
do relatório de acompanhamento. 

Obs: o professor do estágio é quem irá disponibilizar o modelo do relatório e 
avaliação para o aluno, caso ele opte por fazer o upload dos documentos na 
plataforma. 

 

IMPORTANTE: o aluno é o responsável por providenciar toda a documentação 
e por apresenta-la na plataforma Rede de Carreiras, até o prazo estipulado 
pelo professor ou calendário acadêmico. A documentação deverá estar 
devidamente validada e assinada por todos os envolvidos no processo de 
estágio. 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS: 

1- Como acessar o sistema? 

Basta acessar link: https://trivento.contratanet.com.br e digitar o NÚMERO DA 
MATRÍCULA e a SENHA do portal acadêmico. 

2- Não preciso mais preencher os documentos? 

Os documentos serão preenchidos pelo aluno, no sistema REDE DE 
CARREIRAS, nos campos solicitados pelo sistema.  

3- Não preciso mais postar os documentos na NAV? 

Não. Os documentos ficarão arquivados na própria plataforma a partir desse 
semestre (2022/1). Os alunos que fizeram o estágio em períodos anteriores e 

https://trivento.contratanet.com.br/


 
 

 
 

que precisam apresentar a documentação para registrar o estágio do 
semestre vigente, deverá postar os documentos na NAV, na atividade aberta 
pelo professor. 

4- Como será a assinatura dos documentos? 

Os documentos serão assinados de forma eletrônica. Caso seja necessário a 
assinatura física, após preencher as informações no sistema, o aluno deverá ir 
em “documentos” e baixar o documento para assinatura e, depois de todas as 
partes envolvidas terem assinado, o aluno deverá “subir” o documento para a 
plataforma. 

5- E se a empresa não for conveniada? 

Caso você não encontre a empresa no sistema, basta preencher os campos 
solicitados.  

6- E no caso de estágio no próprio emprego? 

Para registrar o estágio no próprio emprego, o aluno deverá clicar em “estágio 
por equivalência”. A plataforma irá gerar uma declaração e o aluno deverá 
baixa-la, solicitar a assinatura pela empresa e arquivar na plataforma (por 
upload). Além disso, deverá também fazer o upload da cópia da carteira de 
trabalho e uma declaração das atividades que desenvolve na empresa.  

7- Quem é o meu professor/orientador de estágio? 

Seu professor de estágio é aquele definido no horário das aulas. Fique atento 
e participe dos momentos ao vivo com seu professor. Ele é a pessoa mais 
indicada para esclarecer suas dúvidas. 

8- Quantas horas de estágio POR DIA preciso fazer? 

Segundo a Lei. 11.788, a carga horária máxima permitida é de 6 horas diárias e 
30 horas semanais. 

9- Qual é a carga horária que preciso fazer este semestre? 



 
 

 
 

Para saber qual é a carga horária que você precisa fazer de estágio obrigatório 
no semestre, você deverá acessar sua grade curricular, na área do aluno, no 
portal acadêmico. 

10- Posso solicitar estágio com data retroativa? 

Não será permitido a validação do estágio com datas retroativas. O contrato 
de estágio/ termo de compromisso deve ser firmado ANTES do início do 
estágio. 

11- Como vou fazer meu relatório de estágio? 

O aluno receberá por email uma notificação para preencher o relatório, ao 
finalizar o estágio. 

12- Como será a avaliação do preceptor do campo? 

O próprio sistema enviará por email, ao final de cada semestre, uma avaliação 
a ser preenchida pelo preceptor de estágio do campo. Cabe ao aluno cobrar 
do preceptor o preenchimento da avaliação. Fique atento ao cronograma 
definido pelo professor!  

13- É necessário apresentar o comprovante de frequência emitido pela 
plataforma? 

Não. Este documento não é exigido pela IES. 

14- Caso a empresa não receba o email com a notificação para assinatura 
dos documentos de estágio, o que fazer nessa situação? 

O aluno deverá orientar o responsável legal da empresa para seguir os 
seguintes passos: 

1- Acessar o link: https://trivento.contratanet.com.br 

2- Digitar o email 

3- Clicar em "esqueci minha senha" 

4- Criar nova senha, entrar novamente no link com login e senha nova e assinar 
o documento do aluno. 



 
 

 
 

15- O que fazer quando o preceptor/supervisor de estágio do campo não 
receber a avaliação do aluno? 

Neste caso, o aluno deverá levar o documento impresso para o supervisor e 
depois deverá fazer o upload do documento preenchido e ASSINADO pelo 
supervisor, para a plataforma. 

16- Como fazer para editar um registro de estágio? 

Se o fluxo de assinaturas já tiver sido iniciado pela plataforma, não tem como 
editar o registro do estágio. Sendo assim, o professor de estágio deverá 
solicitar a exclusão do estágio pelo gestor da plataforma para que o aluno 
possa fazer um novo registro com as informações corretas. 


