
ESTÁGIO CURRICULAR 
 

Segue o texto integrante do PPC no que se refere aos estágios: 

 

“2.3.1.3. Estágios 

O BIC&T não sendo um curso profissional e sim um curso formação em 
nível superior, não é recomendado à oferta de estágio obrigatório, porém os 
acadêmicos podem fazer o estágio curricular não obrigatório, o qual as horas 
serão contabilizadas na forma de atividade complementar de graduação, 
conforme tabela de contabilização de horas em ACGs, equivalente a 10 horas 
de ACGs para cada 60 horas de estágio. 

O objetivo geral do estágio não obrigatório é 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. 

Os estagiários, além de estarem sujeitos ao regime disciplinar e de 
possuírem os direitos e deveres estabelecidos no Regimento Geral da 
UNIPAMPA, devem estar sujeitos às normas que regem as empresas que se 
constituírem campos de estágio.  

As áreas/campos de estágio em C&T versarão sobre os componentes 
curriculares efetivamente cursados pelo acadêmico. Assim, a Comissão de 
Curso deverá realizar uma análise individualizada para cada situação antes de 
conceder o estágio, com vistas a não prejudicar a trajetória formativa do futuro 
formando, fruto de suas escolhas durante a graduação, considerando os 
critérios estabelecidos nos artigos 17 e 18 da resolução nº 20 de 26 de 
novembro de 2010 e a lei n° 11.788/2008. 

O Relatório de Estágio deve ser escrito conforme as normas para 
elaboração de trabalhos acadêmicos estabelecidos pela UNIPAMPA.” 
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Normas para o Estágio Não Obrigatório Supervisionado  

 
 

1. ASPECTOS LEGAIS  

 
O estágio extra curricular não obrigatório, esta articulado com a 

proposta de inserção do egresso do BIC&T no mercado de trabalho, 
contribuindo para a formação do acadêmico, além de promover a integração 
universidade – empresa.  

 



O Estágio extra curricular não obrigatório tem por objetivo oferecer 
oportunidade de aprendizagem aos estagiários, constituindo-se em instrumento 
de integração, de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, 
científico e de relacionamento humano. Esse estágio pode ocorrer nas 
dependências da UNIPAMPA ou mediante celebração de convênios em outros 
locais. Conforme descrito na resolução nº 20 de 26 de novembro de 2010 do 
CONSUNI, o acadêmico para realizar o estágio extra curricular não obrigatório 
deverá atender os seguintes requisitos: 

1- Estar regularmente matriculado e frequentando as aulas; 

2- Ter cursado e obtido aprovação em componentes curriculares que 

integralizem no mínimo 300 horas. 

 
A realização do estágio se dá mediante Termo de Compromisso de 

Estágio (TCE) celebrado, no início 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. 

O período de estágio é de no máximo 6 (seis) meses renovado por, no 
máximo, mais 3 (três) períodos de 6 (seis) meses, não podendo ultrapassar o 
total de 2 (dois) anos na mesma parte concedente. 

Os estágios não obrigatórios deverão ser realizados na área de ciência 
e tecnologia, tendo como base nas linhas temáticas de cada curso do Campus 
Itaqui, definidas o projeto pedagógico do Bacharelado Interdisciplinar em 
Ciência e Tecnologia. 

 
 

 
2. OBJETIVOS 

 
I. O Estágio não obrigatório tem por objetivo oferecer oportunidade de 

aprendizagem aos estagiários, constituindo-se em instrumento de 

integração, de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, 

científico e de relacionamento humano. 

 
 
3. ORIENTAÇÃO 
 

O aluno em estágio deverá ser orientado e acompanhado por um 
docente da UNIPAMPA, conforme a área de atuação durante o estágio. 

Ao professor orientador cabe: 
I. A orientação na elaboração do Plano de Estágio, no que diz respeito à 

sua forma e conteúdo; 
II. O acompanhamento à distância do aluno durante a execução do 

estágio e a orientação de forma técnica e pedagógica no desenvolvimento de 
todas as atividades do estágio; 

III. Receber e analisar o controle de frequência, relatórios e outros 
documentos dos estagiários; 

IV. Orientar o aluno na elaboração do relatório de estágio e sua revisão, 
bem como definir, juntamente com o aluno, a Comissão Avaliadora do mesmo; 



V. Revisar a versão final corrigida do relatório de estágio; 
 

4. SUPERVISÃO 
 

O aluno em estágio deverá ser supervisionado e acompanhado por um 
profissional da parte concedente, que deve indicar um funcionário de seu 
quadro de pessoal, com formação ou experiência na área a ser desenvolvida 
no estágio. A supervisão deverá ocorrer durante o período integral de 
realização do estágio, a ser comprovada por vistos nos relatórios de atividades, 
de avaliação e no relatório final. 

Ao supervisor de estágio cabe: 
I. A orientação na elaboração do Plano de Estágio, quanto ao seu 

conteúdo técnico; 
II. Orientação na execução do estágio, atendendo às dúvidas de caráter 

técnico-científico e de postura profissional; 
III. Avaliar o desempenho do estagiário, emitindo Parecer em Ficha de 

Avaliação. 
 
5. DOCUMENTAÇÃO 
 

Para a realização do estágio, é necessária a existência de Convênio 
entre a UNIPAMPA e a parte concedente do estágio, no qual devem estar 
acordadas as condições do estágio. 

O aluno, antes de iniciar o estágio, deve preencher o Plano de Estágio e 
o Termo de Compromisso de Estágio (TCE).  

A realização do estágio somente ocorrerá mediante elaboração do TCE, 
celebrado no início 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. 

O TCE deve ser elaborado juntamente com: 
I. Número e cópia da apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais, 

contratado para o estagiário e com denominação da companhia de seguro. A 
contratação de Seguro contra Acidentes Pessoais é realizada pela UNIPAMPA 
e o número da apólice já vem impresso no TCE; 

II. Plano de Atividades do Estagiário, elaborado pelo aluno, em conjunto 
com o professor orientador e o supervisor de estágio, em concordância com o 
Projeto Pedagógico do Curso, devendo conter a descrição de todas as 
atividades a serem desempenhadas pelo estagiário; 

III. Dados de identificação das partes: estagiário, parte concedente e 
instituição de ensino; 

IV. Responsabilidade de cada parte; 
V. Objetivo do estágio; 
VI. Definição da área do estágio; 
VII. Especificação da modalidade do Estágio (obrigatório ou não-

obrigatório); 
VIII. Jornada das atividades do estagiário; 
IX. Definição do intervalo na jornada diária; 
X. Vigência do termo (não podendo ser superior a 6 (seis) meses); 
XI. Motivos de rescisão, quando houver; 



XII. Período de concessão do recesso dentro da vigência do Termo; 
XIII. Valor da bolsa ou outra forma de contraprestação para estágio 

obrigatório, quando houver; 
XIV. Indicação do professor orientador e do supervisor. 
 
A cada renovação, ou término do estágio, devem ser entregues à 

Secretaria Acadêmica do Campus os seguintes relatórios: 
I. Relatório de atividades do estagiário: preenchido pelo estagiário, com 

o relato das principais atividades desenvolvidas e sua avaliação geral sobre o 
estágio realizado; 

II. Relatório de atividades da Parte Concedente: preenchido pela parte 
concedente, com relato das atividades desenvolvidas pelo estagiário, as 
principais contribuições e recomendações para o desenvolvimento do 
estagiário; 

III. Termo de realização de estágio: preenchido pela parte concedente 
com a avaliação de desempenho do estagiário. 
 
6. PLANO DE ESTÁGIO 
 

O aluno, antes de iniciar o estágio, deve preencher o Plano de Estágio, 
em conjunto com o professor orientador, no qual constam: 

I. Os dados cadastrais do Campo de Estágio; 
II. Dados do estagiário; 
III. As descrições do estágio; 
IV. Uma prévia avaliação do aluno e da parte concedente pelo professor 

orientador; 
V. As responsabilidades de cada parte; 
VI. Vigência do Termo assinado. 
 
O plano de estágio, após ser revisado e aprovado pelo professor 

orientador, deverá ser entregue em 2 (duas) versões ao setor de estágio do 
campus. Uma cópia será encaminhada ao Coordenador Acadêmico e outra 
ficará arquivada junto ao docente orientador. 
 
7. RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 
O relatório de estágio deverá ser entregue até 30 (trinta) dias após o 

término do estágio. Deverá conter: 
I. As identificações do estagiário, do orientador, da instituição de ensino 

e da instituição onde o estágio foi realizado; 
II. O relato das atividades desenvolvidas e a análise crítica do estágio 

pelo estagiário quanto aos objetivos propostos no plano de estágio e os de fato 
alcançados. 

 
O relatório deverá ser estruturado segundo as normas metodológicas 

das comunicações científicas, conforme estabelece a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 

O relatório de estágio deverá ser entregue em 02 (duas) vias: 01 (uma) 
para o professor orientador e outra para o setor de estágio do campus. 

 



 
8. PRAZO PARA A ENTREGA DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
 
 I. O aluno terá um prazo de no máximo 30 (trinta) dias após o término do 
estágio para entregar o relatório de estágio ao professor orientador; 
  
 


