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Estágio Curricular 

1 - Conceito  

A atividade de Estágio Curricular Obrigatório (doravante ECO) integra 

os currículos dos cursos de graduação, sendo necessário seu cumprimento 

para que os discentes integralizem a carga horária mínima exigida para 

obtenção do grau pretendido. Assim como qualquer outro componente 

curricular, o ECO é regido pelas Leis e Resoluções vigentes. Tal atividade 

baseia-se em atividades práticas supervisionadas desenvolvidas em 

empresas ou centros de pesquisa na área da Biotecnologia ou afins, desde 

que possuam Convênio de Estágio firmado com a UNIPAMPA. 

O ECO é o momento no qual os discentes tem a oportunidade de 

vivenciar o dia-a-dia do mercado de trabalho do biotecnologista. É um 

momento propício para o desenvolvimento de atividades centrais no mundo 

profissional, sendo estas passíveis de avaliação por parte da empresa ou 

centro de pesquisa, do supervisor de estágio e da banca de avaliação de 

relatório de ECO. Também representa a oportunidade de discutir e propor 

novas metodologias no local de estágio e instrumentalizar-se para o mercado 

profissional. 

As normas do ECO do Curso de Graduação em Biotecnologia estão 

embasadas pela Lei nº 11.788 de setembro de 2008 e pelas Resoluções 

Conselho Universitário da Universidade Federal do Pampa nº 29, de 28 de 

abril de 2011, e nº 20, de 26 de novembro de 2010, além das normas para 

estágio constantes no PPC do curso de Biotecnologia (2011). 

De acordo com a Lei supracitada e que embasa esta normatização, tal 

ECO não caracteriza vínculo empregatício de qualquer natureza. Contudo, 

explicita-se a possibilidade de o discente poderá receber bolsa de estágio 

caso a EMPRESA e/ou INSTITUIÇÃO PARCEIRA tenham disponibilidade 

para tal. Também se salienta que os estagiários terão direito a seguro contra 

acidentes. 
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2 - Importância 

O ECO em Biotecnologia como componente curricular obrigatório, 

proporciona ao estagiário a oportunidade de treinamento específico em 

empresas e instituições comerciais, industriais e de pesquisa e 

desenvolvimento do setor biotecnológico brasileiro, além de fortalecer os 

vínculos entre a UNIPAMPA e os órgãos públicos e privados que atuam em 

Biotecnologia. 

 

3 - Objetivos 

3.1 – Geral 

Oferecer aos discentes do Curso de Biotecnologia oportunidades de 

estágio em empresas ou centros de pesquisa voltados à área biotecnológica a 

fim de permitir o íntimo contato com o mercado de trabalho atual. 

 

3.2 – Específicos 

 - articular a formação acadêmica e a prática profissional; 

 - permitir o real desenvolvimento interdisciplinar dos estudantes; 

 - estreitar as relações universidade/comunidade; 

 - observar e familiarizar-se com as relações de trabalho; 

 - adquirir novas técnicas de trabalho e aperfeiçoar aquelas já dominadas. 

 

4 - Organização das atividades curriculares 

As atividades curriculares do estágio supervisionado, com carga 

horária mínima de 90 horas, estão assim distribuídas:  
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4.1 - Planejamento das Atividades de Estágio 

As atividades referentes à elaboração do plano de estágio serão 

desenvolvidas em conjunto pelo Estagiário e pelo Supervisor e/ou Orientador 

de Estágio. Estas atividades compõem-se de orientação, sob a forma de 

reuniões e da elaboração do plano de estágio, objetivando: 

a) orientar a conduta do estagiário durante o período de realização do 

estágio;  

b) orientar o estagiário para o aproveitamento máximo de todas as 

oportunidades de treinamento que o campo lhe oferece; 

c) orientar o estagiário sobre a seleção e anotação de dados essenciais 

que devem constar do relatório; 

d) orientar o estagiário sobre a forma de elaboração e apresentação do 

plano e do relatório do estágio; 

Ressalta-se que até um terço da carga horária de 90 horas (30 horas) 

pode ser utilizada para as atividades previstas neste item. 

 

4.2 - Execução das Atividades 

A execução das atividades do estágio, num total de até 90 horas, não 

pode ser integralizada em menos de 15 (quinze) dias úteis corridos. A carga 

horária não deve ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 

semanais, de acordo com a Lei nº 11.788. 

 

 4.3 - Elaboração do Relatório  

Esta atividade será desenvolvida pelo aluno sob a orientação do 

professor Orientador e consistirá em: 
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- descrever todas as atividades do estágio propriamente ditas; 

- posicionar-se frente ao exposto (emitir opinião frente ao exposto); 

- discutir as técnicas relatadas; 

- embasar a discussão em literatura científica e técnica. 

O relatório de estágio é o instrumento destinado ao registro minucioso 

do desenvolvimento do mesmo e seus desdobramentos, e deverá conter a 

descrição das atividades realizadas, discussão e consequentes conclusões. 

Na confecção do relatório, a redação, a ortografia e a apresentação são de 

inteira responsabilidade do aluno. Para que haja uma padronização, o 

relatório deverá seguir as normas descritas no Anexo I deste documento ou o 

caderno de normas da UNIPAMPA. 

 

5 - Avaliação do Estágio Curricular Obrigatório 

A avaliação do Estágio Curricular Obrigatório será de responsabilidade 

do orientador do estagiário, que deverá analisar o relatório emitido pela parte 

concedente (supervisor de estágio) e o relatório elaborado pelo estagiário. A 

avaliação deverá ser pautada nos seguintes quesitos: 

a) avaliação do desempenho do estagiário; 

b) relação entre o resultado do estágio e o currículo do curso; 

c) detecção de problemas inerentes ao estágio; 

d) detecção de problemas inerentes ao campo de estágio. 

 

Ao orientador também cabe avaliar o desempenho do estagiário no 

desenvolvimento e execução dos itens 4.1 e 4.2 desta normativa. 

O estagiário estará aprovado se tiver alcançado nota final igual ou 

superior a 6,0 (seis) no relatório do estágio. Os alunos que não lograrem 

aprovação no estágio, nos moldes acima descritos, deverão cursar 

novamente o componente curricular de Estágio Curricular Obrigatório. 
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O estagiário deverá entregar à Coordenação de Estágios 02 (duas) 

cópias do relatório de estágio, sendo uma cópia impressa e uma em CD, 

corrigida pelo orientador de estágio, até data prevista no cronograma de 

atividades, definido pela Coordenação de Estágios e aprovado pela Comissão 

do Curso de Biotecnologia.  O estagiário que não entregar as cópias 

corrigidas no prazo definido será considerado REPROVADO no componente 

curricular. 

 

6 – Orientação do estágio 

De acordo com o artigo 12, capítulo II, da resolução da UNIPAMPA nº 

20 de 2010, a orientação do estágio é realizada por docente da UNIPAMPA, 

da área a ser desenvolvida no estágio, que é responsável pelo 

acompanhamento e pela avaliação das atividades do estagiário. 

 

7 – Entrega de documentação 

No início do estágio, deverá ser entregue à Coordenação de Estágios a 

documentação inicial em 04 (quatro) vias impressas, de acordo com 

calendário aprovado pela Comissão do Curso de Biotecnologia a cada oferta 

do componente curricular Estágio Curricular Obrigatório. Nesta etapa, 

deverão ser entregues o plano de estágio (Anexo I), o termo de compromisso 

de estágio (Anexo II) e o plano de atividade do estagiário (Anexo III). 

Ao final do estágio, o aluno deverá entregar à Coordenação de 

Estágios os seguintes documentos: ficha de acompanhamento do professor 

orientador (Anexo IV), relatório de atividade do estagiário (Anexo V), relatório 

de atividade da parte concedente (Anexo VI) e termo de realização do estágio 

(Anexo VII). Todos os documentos citados deverão ser entregues em 04 

(quatro) vias impressas. Para todos os documentos, 02 (duas) vias 

permanecem na instituição, 01 (uma) cópia é destinada ao aluno estagiário e 

01 (uma) cópia à unidade concedente (empresa ou centro de pesquisa). 
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Não serão aceitos documentos manuscritos, rasurados e/ou 

incompletos, sendo de inteira responsabilidade do acadêmico e do 

orientador o cumprimento destas condições. 

O estagiário fica na obrigatoriedade de entregar uma cópia do seu 

relatório ao supervisor e/ou orientador sempre que for solicitado. Ainda, fica 

obrigado a entregar, com no mínimo 15 dias de antecedência do final do 

semestre, o relatório emitido pela parte cedente (supervisor de estágio) e a 

versão final do relatório de estágio redigido de acordo com o Anexo I ou com 

as normas de redação da UNIPAMPA. O não cumprimento destes prazos 

poderá acarretar em descontos na nota final do componente curricular 

Estágio Curricular Obrigatório ou reprovação do aluno no componente 

curricular. 

Após a avaliação do orientador aprovando o estagiário no componente 

curricular, o aluno deverá entregar à Coordenação de Estágios a versão 

corrigida do relatório em 02 (duas) vias, sendo 01 (uma) impressa e 01 (uma) 

digital (CD). As correções deverão ser discutidas entre aluno e professor 

orientador. A UNIPAMPA poderá disponibilizar os relatórios de Estágio 

Curricular Obrigatório através do acervo das bibliotecas caso o estagiário 

entregue, juntamente com a entrega das versões finais do relatório, a 

autorização para divulgação do trabalho por parte da UNIPAMPA, documento 

fornecido também pela coordenação de estágios. 

O relatório de estágio deverá ser entregue de acordo com o roteiro 

apresentado no Anexo I para confecção do relatório final de estágio e com o 

manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos da 

UNIPAMPA, que pode ser encontrado no sítio da referida universidade. A 

confecção e entrega do relatório de acordo com as normas citadas é de 

inteira responsabilidade do aluno. 
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8 – Calendário de atividades 

Ao início de todo o semestre letivo cujo componente curricular Estágio 

Curricular Obrigatório for ofertado, o calendário de atividades será publicado 

nos murais da UNIPAMPA Campus São Gabriel e no sítio do curso de 

Biotecnologia, após aprovação na Comissão do Curso. 

 

 

9 – Disposições gerais 

Casos omissos nesta norma serão analisados pela Comissão de 

Estágios em primeira instância e posteriormente pela Comissão do Curso de 

Biotecnologia. 
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ANEXO 1 

ROTEIRO SUGERIDO PARA CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO 

 

Realizado pelo estagiário e deve conter: 

 Capa. 

 

 Folha de aprovação – parte concedente, professor orientador, colegiado. 

 

 Agradecimentos (opcional). 

 

 Lista de abreviaturas, lista de tabelas e lista de figuras (opcional). 

 

 Resumo. 

 

 Resumo em inglês 

 

 Introdução – além da introdução relativa ao tema do estágio, este item deve 

conter a organização da empresa ou da instituição. 

 

 Atividades desenvolvidas – este item deverá conter as atividades 

desenvolvidas durante o período + resultados observados (pode incluir 

anexos e ilustrações) + conclusões e recomendações. Este item poderá ser 

subdividido em partes, como exemplificado abaixo. 

1 – Atividades desenvolvidas 

1.1 – Metodologia 

1.2 – Resultados observados 

1.3 – Conclusões e recomendações 

 

 Avaliação do estágio 

Comente e reflita sobre: 

1. A relevância da oportunidade; 

2. As principais aprendizagens; 

3. Recomenda este tipo de estágio, nesta organização, a outros 

estudantes da UNIPAMPA? 

4. Que recomendações faz à UNIPAMPA, relativamente à escolha das 

instituições de estágio e aos procedimentos de orientação do estágio 

(função do professor orientador)? 

5. Que lições leva desta experiência para sua vida profissional e 

pessoal? 

 

 Referências bibliográficas. 

 

 


