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1. OBJETIVO 

Este regulamento tem por objetivo estabelecer as DIRETRIZES E NORMAS 
PARA O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO do Curso de Engenharia de 
Produção da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, campus Bagé, 
definindo a conduta e o relacionamento entre a UNIPAMPA, os estudantes e as 
empresas ou Instituições concedentes de Estágios Curriculares. Este documento 
baseia-se na resolução nº 29, de 28 de abril de 2011, e na resolução nº 20, de 26 
de novembro de 2010, desta universidade, bem como na Lei n° 11.788, de 25 de 
setembro de 2008 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 
 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. Estágio 

Período de atividade extraclasse, desenvolvido em ambiente com características 
de desempenho profissional – indústrias, empresas de prestação de serviços, 
institutos de pesquisa – visando à consolidação de conhecimentos e aprendizado. 

 
2.1.1. Estágio Supervisionado 

Estágio supervisionado é componente curricular obrigatório do décimo semestre 
do Curso de Engenharia de Produção com carga horária de 180 horas, realizado 
pelos estudantes comprovadamente no ano de conclusão do curso. Determinado e 
regido por Lei, é de interesse pedagógico e entendido como uma estratégia de 
profissionalização que integra o processo de ensino-aprendizagem. 

 
2.2. Estagiário 

Estudante regularmente matriculado no Componente Curricular de Estágio 
Supervisionado do Curso de Engenharia de Produção. 

 
2.3. Parte Concedente 

Local onde o estudante realiza o Estágio Supervisionado, empresa ou 
instituição. 

 
2.4. Supervisor da Parte Concedente  

Chefe da unidade em que o(s) estagiário(s) estiver(em) desenvolvendo suas 
atividades, desde que possua nível de escolaridade superior ao(s) do(s)  
estagiário(s). 

Na hipótese de o chefe da Unidade não possuir nível de escolaridade superior 
ao do estagiário, o supervisor de Estágio é a autoridade superior à chefia da 
Unidade, tendo maio grau de escolaridade do que o do estagiário. (Art. 36, 
Parágrafo II, Resolução nº 20, de 26 de novembro de 2010). 

 
2.5. Professor Orientador 

Docente da UNIPAMPA, campus Bagé, preferencialmente com atuação na área 
de realização do estágio, responsável pelo acompanhamento e pela avaliação das 
atividades do estagiário. Este será indicado pela coordenação de estágios, em 
conjunto com o Coordenador de Curso e o Coordenador Acadêmico, em comum 
acordo com o estudante (Art. 135, Resolução n° 29 de 28 de abril 2011, 
UNIPAMPA). 



 

 

 
2.6.Professor Convidado 

Docente da UNIPAMPA, de qualquer um dos Campi, preferencialmente com 
atuação na área de realização do estágio, responsável pela avaliação do relatório 
das atividades do estagiário. Este será indicado pela coordenação de estágios, em 
conjunto com o Coordenador de Curso e Professor Orientador. 

 
2.7. Coordenador de Estágios 

Docente responsável pela Coordenação de Estágios, órgão que organiza, 
coordena e centraliza as informações do estágio supervisionado do Curso de 
Engenharia de Produção. 

 
2.8. Relatório de Estágio 

Documento que registra as atividades desenvolvidas pelo estudante durante o 
estágio, redigido e apresentado conforme normas específicas constante no 
apêndice deste documento. 

 
2.9. Entrega do Relatório 

A entrega do relatório de estágio pelo estudante é obrigatória, sendo esta 
realizada em três vias impressas de igual conteúdo e de uma mídia contendo o 
arquivo em formato digital, o mesmo, deve ser entregue à Coordenação de 
Estágios, com antecedência mínima de 30 dias antes da data de defesa prevista no 
calendário do curso. 

 
2.10. Publicação dos Trabalhos 

Os relatórios de estágio ou os resumos destes documentos podem ser 
inteiramente ou parcialmente publicados em revistas, congressos ou em anais 
próprios da UNIPAMPA. 

 
3. DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

3.1. Duração 

O componente de Estágio Supervisionado do Curso de Engenharia de Produção 
da UNIPAMPA, campus Bagé, tem duração de 180 horas, destas, o estudante 
deverá cumprir a carga horária mínima de 160 horas no próprio local de estágio. 

 
3.2. Requisitos 

Pode realizar o Estágio Supervisionado o estudante que atender aos seguintes 
requisitos: 

a) Estar regularmente matriculado na disciplina de Estágio Supervisionado;  

b) Ter integralizado, no mínimo, 200 créditos de componentes curriculares 
obrigatórios. 

 
3.3.Orientação 

O estudante será orientado no local do estágio por um Supervisor da Parte 
Concedente, além do Professor Orientador, docente da UNIPAMPA, que manterá 



 

 

contato com o aluno e, eventualmente, realizará visitas a empresa/instituição 
durante o período da realização do mesmo. 

 
3.4. Os procedimentos do estudante 

O estudante deverá procurar a orientação do Coordenador de Estágios durante 
o semestre anterior ao do Estágio Supervisionado. 

 O estudante deverá obter cópia do Regulamento do Estágio Supervisionado 
diretamente no site da Engenharia de Produção (UNIPAMPA – Campus Bagé) ou 
junto à Coordenação de Estágios do curso de Engenharia de Produção.  

 
3.4.1. Dos Documentos 

Para a caracterização e definição do Estágio de que trata esta Norma, é 
necessária a existência de Convênio entre na UNIPAMPA e a parte concedente do 
Estágio, no qual devem estar acordadas as condições de Estágio. O estudante 
interessado em prestar estágio em alguma Empresa ou Instituição, deverá verificar 
a existência de convênio entre Universidade e Parte Concedente junto a Secretaria 
Acadêmica, campus Bagé.  

A realização do Estágio se dá mediante: 
I. Convênio entre Universidade e Parte Concedente, em consonância com o 

Capítulo V, da Resolução nº 20, de 26 de novembro de 2010; 
II. Termo de Compromisso de Estágio (TEC) celebrado, no inicio das 

atividades de Estágio, entre o estudante, a parte concedente e a UNIPAMPA, 
representada pelo Coordenador Acadêmico do Campus, no qual são definidas 
as condições para o Estágio e o Plano de Atividades do Estagiário, constando 
menção ao convênio. 

III.  Plano de Estágio, preenchido em conjunto com o professor orientador, no 
qual constam os dados cadastrais no Campo de Estágio, as descrições do 
Estágio, uma prévia avaliação do aluno e da parte concedente, pelo orientador, 
e as responsabilidades de cada parte. 

Após 30 (trinta) dias do término das atividades desenvolvidas junto a Parte 
Concedente do Estágio Supervisionado, deverão ser entregues à Secretaria 
Acadêmica, Campus Bagé, e a Coordenação de Estágios, os seguintes 
documentos: 
IV. Relatório de Atividades do Estagiário, parecer do estagiário sobre as 

atividades desenvolvidas, destacando principais aprendizagens, problemas 
enfrentados, e sugestões para o professor orientador e para a UNIPAMPA: 

V. Relatório de Atividades da Parte Concedente, parecer da Parte Concedente 
a respeito das atividades desenvolvidas pelo estagiário. 

VI. Termo de Realização de Estágio-Empresa, 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  
efetuada pela Parte Concedente. 

VII. Ficha de Acompanhamento Professor-Orientador, parecer do Professor-
Orientador a respeito da compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no 
estágio e as previstas no Temor de Compromisso (TCE); 

 
3.4.2. Da Avaliação 

Após a conclusão do estágio o aluno deverá apresentar um relatório e defendê-
lo na presença de uma banca examinadora constituída pelos seguintes membros:  

� Professor Orientador; 



 

 

� Professor Convidado. 
Para avaliação do Estágio Supervisionado deverão ser entregues os seguintes 

documentos à Coordenação de Estágios: 
I. Relatório Final de Estágio contendo: a descrição da empresa; as atividades 

desenvolvidas; a avaliação do Estágio e as principais aprendizagens; de 
acordo com modelo anexo. 

II. Avaliação do Supervisor da Parte Concedente, formulário de avaliação da 
Parte Concedente a respeito das atividades desenvolvidas pelo estagiário. 

A constituição das notas dar-se-á pela média aritmética das três avaliações, 
sendo estas compostas pelas avaliações obtidas dos membros da banca, 
juntamente com a avaliação do Supervisor da Parte Concedente. 

A média final para aprovação na componente curricular de Estágio 
Supervisionado deverá ser igual ou superior a 6,0 (seis). Se o estudante obtiver  
uma nota zero em qualquer um dos itens I ou II, estará automaticamente 
reprovado.  

 
3.5.Atribuições 

3.5.1.Dos Estagiários 

a) Participar de todas as atividades inerentes à realização dos estágios 
(reuniões de trabalho, avaliação, planejamento, execução, entre outras); 

b) Desempenhar com ética e dedicação todas as atividades e ações que lhe 
forem designadas; 

c) Cumprir as condições fixadas para o estágio, formalizadas no Termo de 
Compromisso de Estágio, bem como as normas de trabalho estabelecidas 
pelo CAMPO DE ESTÁGIO; 

d) Cumprir a programação estabelecida para o estágio, comunicando em tempo 
hábil a eventual impossibilidade de fazê-lo. 

e) Comunicar à UNIPAMPA, qualquer fato relevante sobre seu estágio;  
f) Elaborar e entregar ao orientador de estágio designado pela UNIPAMPA, 

para posterior análise do CAMPO DE ESTÁGIO e/ou da UNIPAMPA, 
relatório(s) sobre seu estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos;  

g) Comunicar à UNIPAMPA a interrupção, conclusão ou as eventuais 
modificações do conveniado no Termo de Compromisso de Estágio; 

h) Cumprir o horário estabelecido no Termo de Compromisso de Estágio 
 
3.5.2. Parte Concedente 

a) Ofertar instalações e condições de trabalho que possam proporcionar ao 
estagiário atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;  

b) Celebrar Termo de Compromisso de Estágio com a UNIPAMPA e o 
estagiário, zelando por seu cumprimento; 

c) Proporcionar à UNIPAMPA, sempre que necessário subsídios que 
possibilitem o acompanhamento e a supervisão de estágio; 

d) Indicar servidor de seu quadro de pessoal, com formação e/ou experiência 
profissional na área de conhecimento do curso do estagiário, para orientá-lo 
e supervisioná-lo; 

e) Comunicar à UNIPAMPA a interrupção, conclusão ou as eventuais 
modificações do conveniado no Termo de Compromisso de Estágio;  

f) 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; 



 

 

g) Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação 
de estágio; 

 
3.5.3. Supervisor de Estágio  

a) Elaborar o Plano de Estágio junto com o estudante; 
b) Supervisionar as atividades do Estudante; 
c) Controlar a freqüência mensal do(s) estagiário(s); 
d) Preencher Folha de Avaliação do Estagiário pela Empresa; 
e) Verificar o relatório do estágio. 

 
3.5.4. Coordenação de Estágios 

a) Elaborar, atualizar e comunicar sistematicamente as regras e o Regulamento 
de Estágio Obrigatório, em consonância com a Comissão de Curso e com o 
PPC; 

b) Prospectar concedentes e solicitar concessão do estágio, intermediando e 
acompanhando a elaboração, assinatura e registro de todos os documentos 
envolvidos na sua efetivação (termo de compromisso, termo de acordo e 
convênios); 

c) Prospectar e divulgar ofertas de estágios; 
d) Coordenar e supervisionar o desenvolvimento dos estágios por meio de 

permanente contato com os professores orientadores; 
e) Contatar os estagiários sempre que esses não se comunicarem com seus 

respectivos orientadores; 
f) Elaborar os documentos de controle e avaliação relacionados à gestão e 

execução do estágio; 
g) Definir, em conjunto com o Coordenador de Curso e o Coordenador 

Acadêmico, o professor orientador responsável pelo acompanhamento e pela 
avaliação das atividades do estagiário; 

h) Manter contato com o supervisor de estágio quando do impedimento do 
professor orientador; 

i) Interromper o estágio em decorrência do baixo desempenho acadêmico do 
aluno, quando o concedente do estágio não estiver atendendo suas 
obrigações, reconduzindo o estagiário para outro cedente de estágio;  

j) Comunicar à parte concedente do estágio as datas de realização de 
avaliações escolares ou acadêmicas; 

k) Coordenar o processo de avaliação do estágio, recebendo os relatórios nas 
datas previamente acertadas, e dando continuidade ao processo de 
avaliação do estágio, de acordo com o regulamento aprovado pela Comissão 
de Curso em consonância com o PPC ou regulamentação específica; 

l) Cadastrar os resultados do processo de avaliação dos estágios no sistema 
institucional de registros acadêmicos. 

 
3.5.5. Professor Orientador 

  Ao assinar o Plano de Estágio, o Professor Orientador estará comunicando à 
Coordenação de Estágios o aceite da orientação. Cada professor poderá orientar,  
no máximo, cinco estudantes por semestre. 

Cabe ao Professor Orientador: 
a) Cumprir as atribuições do orientador de estágio descritas na Resolução 

número 20/2010 do CONSUNI e na legislação; 
b) Participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Estágios; 



 

 

c) Avaliar os relatórios parciais e finais do Relatório do Estágio juntamente com 
a Coordenação de Estágios; 

d) Acompanhar e orientar a realização do estágio como atividade de ensino que 
visa a formação profissional do discente em acordo com o PPC; 

e) Orientar para o uso adequado dos equipamentos da área de estágio 
supervisionada, bem como para o uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI), sempre que houver necessidade; 

f) Encaminhar os resultados das avaliações dos estagiários sob sua orientação 
à Coordenação de Estágio, respeitando cronograma determinado. 

 
Parágrafo único. A substituição do orientador de estágio é conferida em casos 
especiais analisados pela Coordenação de Estágios juntamente com a 
Coordenação de Curso. 

 
4. PARTICULARIDADES 

 Cabe a Comissão de Curso de Engenharia de Produção (COCEP) normalizar 
especificidades ou particularidades, dirimir dúvidas, apreciar e julgar situações não 
estejam previstos nesta norma. 

 
 

A Comissão do Curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Pampa, 
em Bagé, 21 de setembro de 2011. 

 
 
 


