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NORMAS DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º A presente Norma institui as regras de funcionamento da disciplina 
Estágio Obrigatório, do curso de Engenharia de Computação, Campus Bagé, da 
Universidade Federal do Pampa, em consonância com a Lei n° 11.788/2008, que 
dispõe sobre o estágio de estudantes, com a Resolução CNE/CES 11/2002, que instituiu 
as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Engenharia e com o 
Título XI da Resolução CONSUNI n° 29/2010 que normatiza as atividades de estágio 
obrigatório para os cursos de graduação na UNIPAMPA. 

Art. 2º O Estágio Obrigatório é componente curricular obrigatória para a 
integralização curricular do curso de Engenharia de Computação. 

§1º A carga horária do Estágio Obrigatório é de 180 horas. 
§2º O Estágio Obrigatório requer matrícula, nos períodos estabelecidos pelo 

calendário acadêmico institucional. 
§3º O Estágio Obrigatório não gera vínculo trabalhista entre o discente e a 

instituição concedente do estágio. 
 

Art. 3º Podem oferecer estágios as pessoas jurídicas de direito privado e os 
órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 
profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional. 

 



CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 
Art. 4º O Estágio Obrigatório do curso de Engenharia de Computação visa 

oportunizar aos discentes a inserção em espaços que possibilitem a experiência pré-
profissional para o exercício de uma postura ética, crítica e propositiva frente a 
demandas relacionadas aos seus objetos de estudo e de intervenção, caracterizando 
momento de aprendizagem, e fortalecendo a pesquisa técnico-científica relacionada 
aos problemas peculiares de cada curso, em consonância com o perfil de egresso do 
curso e da Instituição. 

 
Art. 5º São objetivos específicos do Estágio Obrigatório do curso de Engenharia 

de Computação: 
I -  possibilitar ao discente a vivência envolvendo situações e problemas reais 

da atuação profissional em Engenharia de Computação no âmbito de 
empresas, indústrias, organizações e/ou instituições de ensino; 

II -  inserir o discente em um ambiente de trabalho real, onde ele seja desafiado 
a resolver questões relativas a sua prática profissional; 

III -  estimular a capacidade de busca de locais de atividades profissionais que 
sejam do interesse do aluno e do foco do curso; 

IV -  desenvolver as competências necessárias para elaboração de planos de 
trabalho compatíveis com uma atividade de estágio profissional; 

V -  desenvolver a capacidade de elaboração e apresentação oral e escrita de 
trabalho técnicos. 

 

CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO 

Seção I – Da Organização 
 

Art. 6º O Estágio Obrigatório pode ser integralizado de acordo com as seguintes 
modalidades: 

I -  Estágio realizado ao abrigo da Lei n° 11.788/2008, em cumprimento de seus 
dispositivos. 

II -  Aproveitamento das atividades realizadas pelo aluno em seu local de 
trabalho, quando este possui vínculo empregatício comprovado com 
alguma instituição. 
 

§1º O estágio na modalidade de que trata o Inciso I do caput deste artigo, quando 
realizado fora do âmbito da UNIPAMPA deve ser apoiado por instrumento 
jurídico, celebrado entre a Universidade e a Instituição concedente do estágio.  

§2º As atividades que se referem ao Inciso II só serão consideradas a partir da data 
de efetivação da matrícula na disciplina Estágio Obrigatório. 

 



Art. 7º A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre 
a UNIPAMPA, a entidade concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal. 

§1º No caso de estágios da modalidade descrita no Inciso I do Art. 6º, a jornada de 
trabalho não poderá ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 
semanais, exceto quando fora do período letivo regular ou quando o Estágio 
Obrigatório é a única componente curricular na qual o aluno está matriculado. 

§2º A jornada de trabalho semanal é limitada a 40 (quarenta) horas semanais, nos 
casos excepcionais descritos no §1º deste artigo. 

§3º Nos casos dos estágios integralizados conforme o Inciso II do Art. 6º, a jornada 
de trabalho semanal será definida pelo contrato de trabalho existente entre o 
aluno e a instituição concedente.  

 
Art. 8º Os alunos serão segurados contra acidentes pessoais durante toda a 

vigência do período de realização de seus estágios.  
§1º O contrato de seguro mencionado no caput deste artigo é realizado pela 

UNIPAMPA, sem custo para os alunos. 
§2º Os alunos enquadrados no Inciso II do Art. 6 º não demandam seguro já que a 

relação com a concedente não se enquadra na dinâmica de estágio prevista na 
Lei 11.788/2008. 

 
 

Seção II – Da Coordenação 
 

Art. 9º A coordenação da componente curricular Estágio Obrigatório do curso 
de Engenharia de Computação será realizada por docente ou grupo de docentes 
designados pela Coordenação de Curso e aprovados pela Comissão de Curso. 

 
Art. 10º Compete aos docentes designados como coordenadores da disciplina: 

I -  informar aos alunos matriculados sobre os procedimentos necessários para 
a realização da atividade; 

II -  entregar o Plano de Ensino da atividade aos alunos nela matriculados; 
III -  designar um professor orientador para cada aluno matriculado na 

atividade; 
IV -  comunicar-se com os professores orientadores, verificando a existência de 

problemas na execução dos estágios e empreender para saná-los; 
V -  avaliar os relatórios de estágio produzidos pelos alunos, retornando a 

avaliação com comentários e sugestões; 
VI -  encaminhar à Secretaria Acadêmica, mensalmente, a lista de alunos que 

estão freqüentes na disciplina Estágio Obrigatório, com vistas à renovação 
dos seguros previstos no Art. 8º; 

VII -  acompanhar o andamento dos estágios dos alunos matriculados na 
atividade; 

VIII -  encaminhar pedidos de convênios ao Setor de Estágios da UNIPAMPA; 
IX -  organizar as bancas finais de avaliação dos estágios; 
X -  preencher a planilha de resultados finais no sistema de informação 

acadêmico. 
 



Seção III – Da Documentação 
 

Art. 11º O instrumento jurídico de que trata o parágrafo único do Art. 5º é 
denominado Convênio de Estágio. 

 
Art. 12º Os documentos necessários para que o Estágio Obrigatório seja 

realizado são: 
I -  Convênio de Estágio 
II -  Plano de Atividades 
III -  Termo de Compromisso de Estágio 
Parágrafo único. Nos casos previstos no Inciso II do Art. 6º, o Convênio de Estágio 
é dispensado.  

 
 
Art. 13º No semestre anterior ao da vigência da matrícula na disciplina Estágio 

Obrigatório, o aluno deve se informar sobre a existência de convênio entre a 
UNIPAMPA e a entidade onde pretende realizar seu estágio. 

§1º No caso de inexistência de convênio o aluno deverá solicitar à Coordenação de 
Curso que o convênio seja celebrado, informando nome, endereço e telefone 
ou e-mail de contato com a instituição em questão. 

§2º Somente após a assinatura do Convênio de Estágio que o Estágio Obrigatório 
pode ser realizado. 
 

Art. 14º O estabelecimento de um Convênio de Estágio entre a UNIPAMPA e a 
instituição concedente é proposto pela Coordenação do Curso à Divisão de Estágios da 
UNIPAMPA, com anuência da Coordenação Acadêmica do Campus. 

 
Art. 15º O Plano de Atividades do Estágio é o documento que explicita os 

objetivos e as atividades que serão executadas pelo aluno durante o período de 
estágio. 

 
Art. 16º O Plano de Atividades deve ser encaminhado ao(s) docente(s) 

designado(s) para a disciplina até 4 (quatro) semanas após o início do período letivo de 
oferta da atividade, quando se tratar de um período letivo regular. 

Parágrafo único. O(s) docente(s) designado(s) para a disciplina analisará(ão) a 
pertinência dos Planos de Atividade entregues, podendo realizar consultas aos 
demais membros da Comissão de Curso. 
 
Art. 17º Os Planos de Atividades aprovados pelo(s) docente(s) designado(s) para 

a atividade serão encaminhados para a Comissão de Curso da Engenharia de 
Computação para ciência e aprovação. 

 
Art. 18º O Termo de Compromisso de Estágio é o documento que expressa a 

concordância específica de todos os envolvidos na execução do Estágio Obrigatório. 
Parágrafo único. O Termo de Compromisso de Estágio somente pode ser efetuado 
após aprovação do Plano de Atividades do aluno. 
 



Art. 19º O Termo de Compromisso de Estágio deverá conter: 
I -  dados de identificação do aluno matriculado na disciplina Estágio 

Obrigatório; 
II -  dados de identificação da entidade concedente do Estágio; 
III -  dados de identificação do supervisor local do Estágio, incluindo formação 

acadêmica, cargo e função; 
IV -  identificação do professor orientador do Estágio na UNIPAMPA; 
V -  objetivos, definição da área e Plano de Atividades do Estágio; 
VI -  cronograma de execução, com identificação da jornada diária de trabalho; 
VII -  vigência do termo; 
VIII -  motivos da rescisão; 
IX -  concessão de recesso dentro do período de vigência do termo; 
X -  valor da bolsa, se houver; 
XI -  valor do auxílio transporte, se houver; 
XII -  concessão de benefícios; 
XIII -  número da apólice e da companhia de seguros.  

 
§1º O Termo de Compromisso de Estágio deverá ser preenchido e assinado antes 

do início das atividades do Estágio. 
§2º Os Incisos X a XII são dispensáveis quando se tratar de Estágio Obrigatório na 

forma do Inciso II do Art. 6º. 
 

Art. 20º A matrícula em período letivo especial somente será aceita somente se 
toda a documentação de que trata o Art. 12º já tiver sido encaminhada à Coordenação 
de Curso. 

 

CAPÍTULO IV 

DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO 

Seção I – Dos Relatórios de Estágio 
 

 
Art. 21º A cada 60 (sessenta) horas integralizadas de Estágio Obrigatório o aluno 

matriculado deverá produzir e entregar ao(s) docente(s) designado(s) para a atividade 
um relatório contendo: 

I -  a descrição das atividades realizadas no período; 
II -  as dificuldades encontradas na realização das atividades; 
III -  a descrição dos principais conhecimentos e competências adquiridos; 
IV -  a justificativa do não cumprimento de quaisquer atividades previstas, 

quando couber; 
V -  sugestões de melhorias no processo de estágio. 

 
Art. 22º Ao término do período do Estágio Obrigatório o discente deverá 

entregar um relatório final de estágio, contendo: 
I -  a descrição global das atividades realizadas no período; 



II -  uma análise sobre o período de estágio, com ênfase na formação recebida 
pela atividade; 

III -  uma descrição das dificuldades encontradas, explicitando as razões 
existentes para essas dificuldades; 

IV -  sugestões de melhorias no processo de estágio; 
V -  sugestões referentes à formação dada pelo curso de Engenharia de 

Computação aos seus egressos. 
 

Art. 23º No final do período de estágio a instituição concedente preencherá 
relatório de avaliação do aluno sobre o período de estágio realizado, contendo: 

I -  a descrição das atividades realizadas pelo estagiário no período; 
II -  a avaliação das atividades realizadas pelo estagiário no período; 
III -  a avaliação das contribuições gerais do estagiário para o trabalho efetuado 

na instituição; 
IV -  recomendações para o estagiário sobre o seu trabalho; 
V -  sugestões para a UNIPAMPA sobre o processo de estágio e sobre a 

formação provida pelo curso de Engenharia de Computação. 
 
 

Seção II – Da Frequência 
 

Art. 24º A freqüência na disciplina será determinada por: 
I -  a entrega do Termo de Compromisso devidamente assinado por todas as 

partes; 
II -  a entrega nos prazos devidos dos relatórios parciais de estágio, 

corretamente preenchidos; 
III -  a entrega no prazo devido do relatório final de estágio, corretamente 

preenchido; 
IV -  o comparecimento e a apresentação da avaliação oral do estágio, quando 

requerido; 
V -  a freqüência ao local de estágio e o cumprimento das atividades 

especificadas no Plano de Trabalho. 
Parágrafo único. Faltas em relação a qualquer uma das atividades elencadas 
nos incisos I a V acarretarão a reprovação do aluno na atividade por frequência. 

 
 

Seção III – Da Avaliação 
 

 
Art. 25º O orientador e o(s) professor(es) designado(s) para a coordenação da 

disciplina deverão proceder à avaliação dos relatórios parciais entregues, discutindo os 
resultados da avaliação e recomendações com o aluno. 

 
Art. 26º A avaliação final do aluno na disciplina Estágio Obrigatório será realizada 

por Banca de Avaliação. 
 



Art. 27º A banca de avaliação do estágio será composta por 3 (três) docentes da 
Comissão de Curso da Engenharia de Computação. 

Parágrafo único. A Banca de Avaliação deverá ser composta pelo orientador do 
aluno e por pelo menos um dos professores designados para a atividade. 
 
Art. 28º O resultado final da componente curricular Estágio Obrigatório será 

produzido pela Banca de Avaliação mediante análise dos relatórios produzidos pelo 
aluno no período de estágio, da avaliação do(s) professor(es) da disciplina e do 
relatório final produzido pela entidade concedente. 

§1º A nota final deverá ser condizente com o desempenho do aluno na atividade. 
§2º Poderá ser exigido do aluno apresentação oral dos seus relatórios de estágio. 

 
Art. 28º O aluno que não concordar com a nota final na atividade poderá 

recorrer à Comissão de Curso da Engenharia de Computação, com a justificativa 
expressa em documento físico, considerado o prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis 
após a informação do resultado da avaliação no sistema de informação acadêmico.  

Parágrafo único. A Comissão de Curso será convocada com pauta específica para 
tratar dos recursos sobre avaliação de estágios. 
 
Art. 29º A segunda e última instância de recurso é o Conselho do Campus Bagé. 
Parágrafo único. Os prazos para ingressos de recursos no Conselho do Campus Bagé 
são definidos conforme calendário daquele órgão. 

 
 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 30º Compete ao discente do curso de Engenharia de Computação: 

I -  conhecer as normas que regem a componente curricular do Estágio 
Obrigatório; 

II -  procurar empresas, organizações e instituições que ofereçam 
oportunidades de estágio na sua área de atuação, encaminhando a 
solicitação de convênio à Coordenação de Curso; 

III -  enviar currículo e tomar as providências necessárias para ser aceito como 
estagiário em instituição conveniada com a UNIPAMPA; 

IV -  matricular-se na disciplina Estágio Obrigatório nos períodos estipulados 
pelo Calendário Acadêmico da UNIPAMPA; 

V -  elaborar o Plano de Atividades de Estágio, conforme orientações dessa 
Norma; 

VI -  encaminhar a documentação necessária para que o Termo de Compromisso 
de Estágio possa ser assinado; 

VII -  elaborar os relatórios de Estágio, conforme estabelecido nesta Norma e no 
Plano de Ensino da disciplina; 

VIII -  comparecer à avaliação final da disciplina, quando solicitado pela 
Coordenação de Curso. 



 
Art. 31º Compete à Coordenação do curso de Engenharia de Computação: 

I -  fazer a oferta da disciplina Estágio Obrigatório em todos os períodos letivos 
regulares estipulados no Calendário Acadêmico da UNIPAMPA; 

II -  encaminhar à Coordenação Acadêmica a lista de alunos matriculados na 
disciplina, para as providências devidas; 

III -  designar um ou mais professores para coordenar a disciplina Estágio 
Obrigatório. 
 

Art. 32º Compete ao professor orientador: 
I -  analisar o plano de atividade do aluno, verificando a sua pertinência em 

relação ao perfil do egresso estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso 
de Engenharia de Computação; 

II -  receber e avaliar os relatórios de estágio enviados pelo aluno; 
III -  comunicar à coordenação da disciplina quaisquer dificuldades ou 

problemas relacionados à execução do estágio dos alunos sob sua 
orientação; 

IV -  receber e analisar o relatório final emitido pelo supervisor local do estágio; 
V -  visitar o local de estágio, sempre que se entender pertinente; 
VI -  emitir parecer final sobre a atividade de estágio dos alunos sob sua 

orientação; 
VII -  participar das bancas de avaliação de estágio dos alunos sob sua 

orientação; 
VIII -  participar das bancas de avaliação, quando convidado, dos demais alunos 

matriculados na atividade. 
 

Art. 33º Compete à Divisão de Estágios da UNIPAMPA: 
I -  formalizar os convênios entre a UNIPAMPA e as entidades concedentes de 

estágio; 
II -  encaminhar cópia dos convênios ao Campus, sempre que solicitado; 
III -  contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja 

apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique 
estabelecido no termo de compromisso; 

IV -   
 

Art. 34º Compete à entidade concedente do Estágio Obrigatório:  
I -  celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, 

zelando por seu cumprimento; 
II -  ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;  
III -  indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, 
para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;  

IV -  por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do 
estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos 
e da avaliação de desempenho;  



V -  manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação 
de estágio;  

VI -  enviar à UNIPAMPA, de acordo com a periodicidade estabelecida no Termo 
de Compromisso, relatório de atividades, com vista obrigatória ao 
estagiário.  

 
 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 35º Os alunos matriculados na disciplina Estágio Obrigatório no semestre 

2011/1 estão dispensados da entrega dos relatórios parciais de que trata do Art. 20º. 
 
Art. 36º Esta Norma entre em vigor no semestre letivo seguinte à sua aprovação. 

 

 


