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REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 
 

SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Artigo 1o. O regulamento de Estágio Supervisionado no AGEA-CCA está 
redigido de acordo com as disposições da Lei Federal n° 11.788 de 25 de 
setembro de 2008 e da Resolução CoG n° 013 de 15 de junho de 2009. 
 
Artigo 2o. O presente Regulamento aprovado pelo Conselho de Coordenação 
de Curso poderá ser revisto, no seu todo ou em parte, para seu 
aperfeiçoamento ou atualização, face às necessidades da aprendizagem 
aplicada em complementação às atividades teóricas do curso e/ou por 
mudanças nas resoluções da Universidade ou mudanças na lei. 
 
Artigo 3o. O Estágio Supervisionado faz parte integrante do Projeto Pedagógico 
do Curso de Bacharelado em Agroecologia da UFSCar, sendo obrigatória para 
a integralização curricular a realização de 240 horas de estágio. 
 
Parágrafo único. Somente terão direito à realização do Estágio Supervisionado 
os estudantes que tiverem integralizado todos os créditos obrigatórios da grade 
curricular do AGEA-CCA. 
 

SEÇÃO II - DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 
Artigo 4o. O Estágio Supervisionado é entendido por qualquer atividade que 
propicie ao estudante adquirir experiência profissional específica. Enquadram-
se neste tipo de atividade as experiências de convivência em ambiente de 
trabalho, o cumprimento de tarefas com prazos estabelecidos, o trabalho em 
ambiente hierarquizado e com componentes cooperativos ou corporativistas. 
 
Artigo 5o. O objetivo é proporcionar ao estudante a oportunidade de aplicar 
seus conhecimentos acadêmicos em situações da prática profissional, 
possibilitando-lhe o exercício de atitudes em situações vivenciadas e a 
aquisição de uma visão crítica de sua área de atuação profissional. 
 
Artigo 6º. O Estágio Supervisionado poderá ser desenvolvido na própria 
UFSCar ou em Cooperativas, Centros de Pesquisas e Instituições de Ensino 
Brasileira e Estrangeira, Empresas de Assistência Técnicas, Fazendas, 
Assentamentos, Incra, Prefeituras, Secretarias de Agricultura Estadual e 

 



Municipal, ONGs, OCIPS, Certificadoras, Órgãos Públicos ou Empresas 
Privadas, que apresentem atividades relacionadas ao campo da agroecologia. 
 
Parágrafo único. Quando o estágio não for realizado na UFSCar, obrigatoriamente 
deverá ser celebração um termo de compromisso entre o estudante, a parte 
concedente do estágio e a UFSCar. 
 
Artigo 7º. A documentação relativa a todos os estágios supervisionados 
curriculares, realizados fora ou dentro da UFSCar, comporá uma pasta de 
estágios que será encaminhada a Coordenação de Curso para validação e 
registro das atividades de estágio. 
 
Artigo 8o. As atividades previstas no Art. 4o, para que sejam consideradas 
estágio supervisionado, deverão atender aos seguintes requisitos: 

 
I. Matrícula na disciplina de Estágio Supervisionado – 10º semestre. 
 
II. Apresentação dos documentos pertinentes (conforme Resolução 
CoG n° 13/09). 
 
III. Vinculação das atividades com o campo de formação profissional. 
 
IV. Vinculação a uma situação real de trabalho. 
 
V. Orientação local por profissional vinculado ao campo de estágio. 
 
VI. Supervisão por um professor do curso; 

 
Artigo 9º. São direitos do estagiário: 

 
I. Receber orientação para realizar suas atividades previstas no 
programa de Estágio Supervisionado. 
 
II. Expor ao Colegiado do Curso possíveis problemas que dificultem 
ou impeçam a realização do Estágio Supervisionado para que 
possam buscar soluções. 
 
III. Estar segurado contra acidentes pessoais que possam ocorrer 
durante o estágio. 
 
IV. Comunicar ao Colegiado do Curso quaisquer irregularidades 
ocorridas durante e após a realização do estágio, dentro dos 
princípios éticos da profissão, visando seu aperfeiçoamento. 
 

Artigo 10. São deveres do estagiário: 
 
I. Conhecer e cumprir as normas do Estágio Supervisionado. 
 
II. Providenciar o preenchimento da documentação necessária à 
formalização do estágio supervisionado. 



 
III. Selecionar o local em que realizará o estágio. 
 
IV. Entregar o plano de trabalho. 
 
V. Zelar e ser responsável pela manutenção das instalações e 
equipamentos utilizados. 
 
VI. Respeitar a hierarquia dos locais de estágio, obedecendo a 
determinações de serviço e normas locais. 
 
VII. Manter elevado o padrão de comportamento e de relações 
humanas, condizentes com as atividades a serem desenvolvidas. 
 
VIII. Demonstrar iniciativa e mesmo sugerir inovações nas atividades 
desenvolvidas. 
 
IX. Respeitar os prazos de entrega de documentações e relatórios 
definidos. 

 
Artigo 11. São atribuições do orientador local de estágio: 
 

I. Controle do desenvolvimento do estágio dentro da empresa ou 
instituição concedente. 
 
II. Informar as normas da empresa ao estagiário. 
 
III. Indicar as pessoas às quais o estagiário recorrerá para se 
orientar. 
 
IV. Elaborar o plano de plano de trabalho juntamente com o 
estagiário. 
 
V. Receber o professor supervisor de estágio em visitas e reuniões e 
informar sobre o desempenho do estagiário sempre que solicitado. 
 
VI. Assinar as Fichas de Freqüência do estagiário e preencher a 
Ficha de Avaliação de desempenho (ver anexos); 
 

Artigo 12. São atribuições do professor supervisor de estágio: 
 

I. Manter contato regular com os estagiários para instruções e 
acompanhamento do estágio. 
 
II. Preencher a Ficha de Avaliação, emitindo parecer sobre o 
desempenho do estagiário. 

 
Artigo 13. O estudante deverá apresentar ao final do 10º semestre o relatório 
final do Estágio Supervisionado, sendo que este deverá ser redigido segundo 
normas gerais estabelecidas pela UFSCar. Caso o estudante faça estágio em 



mais de um local, deverá apresentar relatórios separados para cada um dos 
estágios realizados. 
 
Artigo 14. A avaliação do Estágio Supervisionado será realizado através de: 

 
I. Fichas de Avaliação do Orientador local e do Supervisor de 
estágio. 

 
II. Relatório final. 

 
SEÇÃO III - DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTÁGIO 

 
Artigo 15. A implantação e acompanhamento administrativo do Estágio 
Supervisionado no âmbito do AGEA-CCA estarão a cargo de uma Comissão 
que será constituída: 

 
I. Pelo Coordenador de Curso como representante titular e pelo Vice-
Coordenador do Curso como seu suplente. 
 
II. Por dois professores titulares e dois suplentes do AGEA-CCA. 
 

§1°. O mandato dos membros da Comissão de Estágio Supervisionado deverá 
ser de dois anos, podendo haver recondução por igual período. 
 
§2°. A presidência da Comissão de Estágio Supervisionado será exercida pelo 
Coordenador do AGEA-CCA ou pelo Vice-Coordenador. 
 
§3°. A Comissão de Estágio Supervisionado reunir-se-á bimestralmente para 
discutir e avaliar a política de estágios e extraordinariamente sempre que assim 
se fizer necessário. 
 
Artigo 16. São atribuições da Comissão de Estágio Supervisionado: 
 

I. Coordenar e cooperar no planejamento e implementação das 
atividades de estágio do curso de Agroecologia do CCA-UFSCar, de 
acordo com as disposições legais federais, das resoluções da 
Universidade e do presente 
regulamento. 
 
II. Rever e propor modificações no Regulamento de Estágios, a partir 
de sugestões oferecidas pela Coordenação de Curso e pela 
comunidade interna e externa. 
 
III. Manter contato com setor competente da Pró-Reitoria de 
Graduação para acompanhar as mudanças nos dispositivos legais, 
receber orientações e atender solicitações. 
 
IV. Manter contato com as instituições externas ou setores internos 
para fins de realização de estágios. 
 



V. Promover palestras por parte das instituições e empresas ligadas 
ao setor agropecuário para facilitar o recrutamento de estagiários. 
 
VI. Organizar e manter um cadastro das instituições potencialmente 
fornecedoras de vagas para estagiários. 
 
VII. Encaminhar à Coordenação de Curso minutas de Acordos de 
Cooperação para Realização de Estágio e termos aditivos para 
tramitação e aprovação, mantendo uma cópia em arquivo. 
 
VIII. Assinar termos de compromisso de estágio. 
 
IX. Quando não houver professor pré-definido, designar um professor 
dos departamentos que ofertam a disciplina ao estagiário, 
entregando-lhe o Termo de Compromisso correspondente. 
 
X. Orientar os professores nos procedimentos de planejamento, 
implementação e avaliação dos estágios. 
 
XI. Expedir correspondências referentes aos estágios. 
 
XII. Receber dos professores documentação comprobatória dos 
estágios realizados. 
 
XIII. Promover seminários dos estagiários concluintes aos candidatos 
a estágio nos semestres subseqüentes. 
 
XIV. Manter um arquivo, na Coordenação de Curso, dos estágios 
realizados, com prontuários individuais por estagiário. 
 
XV. Elaborar o relatório anual de atividades da Comissão de Estágio 
Supervisionado. 
 
XVI. Exercer as demais funções inerentes à coordenação e 
supervisão de estágios curriculares, além daquelas que lhe forem 
conferidas pela Coordenação de Curso. 
 

Artigo 17. São atribuições do Presidente da Comissão de Estágio 
Supervisionado: 

I. Coordenar as atividades dos recursos humanos envolvidos na 
execução do estágio. 
 
II. Solicitar à Direção do CCA-UFSCar recursos materiais 
necessários para à execução do estágio. 
 
III. Coordenar a elaboração do relatório das atividades desenvolvidas 
e, após submetê-lo à apreciação e aprovação da Comissão de 
Estágio Supervisionado, encaminhá-lo ao Conselho do Curso de 
Agroecologia do CCA-UFSCar. 
 



IV. Propor ao Conselho de Coordenação, consultada a Comissão de 
Estágio Supervisionado, convênios que facilitem o desenvolvimento 
das atividades do estágio, ou a sua denúncia. 
 
V. Convocar e coordenar as reuniões da Comissão de Estágio 
Supervisionado. 
 
VI. Convocar os professores de estágios sempre que necessário ou 
mediante a solicitação de um ou mais professores que estão 
ofertando a disciplina. 

 
SEÇÃO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Curso. 
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ESTAGIÁRIO 

 

Estudante:                                                                                    RA:                      

Orientador local: 

Professor supervisor: 

Período:   ___ / ___ / ______  à   ___ / ___ / _______  

Instituição concedente do estágio:  

 

 

DATA 

HORÁRIO  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

VISTO DO 

ORIENTADOR INÍCIO FIM 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Araras, _____ de  _________________  de 20___. 

__________________________________ 

Carimbo e assinatura do Orientador local 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO 

 

Estudante:                                                                                      RA:                    

Orientador local: 

Professor supervisor: 

Período:   ___ / ___ / ______  à   ___ / ___ / _______  

Instituição concedente do estágio:  

 

QUESITOS AVALIADOS 
NOTAS 

 (0-10) 

1. Assiduidade Freqüência ao trabalho.  

2. Pontualidade Respeito e cumprimento do horário de 

estágio. 

 

3. Relacionamento e 

cooperação 

Interação no ambiente de estágio e 

habilidade de estabelecer contatos e 

disponibilidade. 

 

4. Organização Metodologia de trabalho, ordem e divisão 

do tempo na realização de tarefas. 

 

5. Iniciativa Capacidade de solucionar problemas, com 

bom senso e postura. 

 

6. Qualidade de trabalho Capacidade de planejamento, boa 

apresentação do trabalho. 

 

7. Responsabilidade e 

Comprometimento 

Empenho no cumprimento dos prazos e 

dos objetivos propostos. 

 

8. Adaptação Capacidade de ajuste a mudanças.  

9. Ética profissional Capacidade de atuar com princípios éticos.  

10. Capacidade de 

exposição 

Clareza na comunicação.  

NOTA TOTAL  

TOTAL DE HORAS CUMPRIDAS  

Araras, _____ de  _________________  de 200__. 

 

___________________________________________________ 

Carimbo e assinatura do Orientador local / Professor Supervisor 

 


