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PORTARIA DO CONSELHO ACADÊMICO ADMINISTRATIVO SUPERIOR – CAAS 

 
Nº 005 /2022 DE 16  DE MAIO DE 2022. 

 
 

Aprova o Regulamento de Estágio dos Cursos de 

Graduação do Centro Universitário de Sete 

Lagoas- UNIFEMM. 

 

 

O Presidente do Conselho Acadêmico Administrativo Superior – CAAS do Centro 

Universitário de Sete Lagoas – UNIFEMM, no uso de suas atribuições conforme inc. II, do art. 

31 do Estatuto do UNIFEMM e, considerando as deliberações desse Colegiado em reunião 

do dia 16  de  maio   de 2022, 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º - Aprovar o Regulamento de Estágio dos Cursos de Graduação do UNIFEMM. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, 

especialmente a Portaria do CAAS nº 007/2016. 

 

Sete Lagoas,    16  de   maio  de 2022 

 

_____________________________ 

Viviane Tompe Souza Mayrink 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicksign 8257091a-bb28-43fe-88f2-6b8e0a092c62



2 

 

(Regulamento aprovado pela Portaria nº005/2022 do Conselho Acadêmico Administrativo Superior - CAAS , 

na data do dia 16 de maio de 2022).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO 
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SETE LAGOAS - UNIFEMM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sete Lagoas,    16  de maio de 2022.
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CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

Artigo 1º - O presente Regulamento define e normatiza, em conformidade com a lei nº 

11.788, de 2008, o Estágio como ato educativo supervisionado de Educandos que estejam 

frequentando, em todas as suas modalidades, cursos de graduação do Centro Universitário 

de Sete Lagoas – UNIFEMM. 

 

Parágrafo Único – Este Regulamento define a política e normatiza as atividades 

relacionadas à validação, orientação, planejamento, execução, acompanhamento e 

avaliação do Estágio Supervisionado, em conformidade com os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos (PPC), o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Estatuto e o Regimento 

Geral do UNIFEMM, e a legislação vigente. 

 
 

CAPÍTULO II 
DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

 

Artigo 2º - A Lei nº 11.788/2008 define estágio como ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do 

estudante. O estágio integra o itinerário formativo do estudante e faz parte do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC). 

 

§1º - O objetivo do estágio é o aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e a contextualização curricular, visando o desenvolvimento do aluno para a vida 

cidadã e para o trabalho. Toda atividade de estágio deve priorizar o seu caráter educativo, 

propiciando ao estagiário experiências e vivências que contribuam para sua formação 

acadêmica, conforme estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso e de forma compatível 

com o Perfil do Egresso nele especificado. 

 

§2º -  São objetivos específicos do Estágio Supervisionado: 

 

I. Oportunizar ao estudante contato mais direto e sistemático com a realidade 

profissional, visando à concretização dos pressupostos teóricos associados a 

práticas específicas; 

II. Proporcionar ao estudante a oportunidade de desenvolver suas habilidades, 

analisar criticamente situações, propor mudanças no ambiente organizacional, dar 

um tratamento científico às situações-problema como subsídio à tomada de 

decisão; 

III. Contribuir para a construção ou consolidação das competências comportamentais 

indispensáveis à formação profissional; 
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IV. Enriquecer a formação acadêmica do aluno, promovendo a 

integração das diversas disciplinas cursadas, de forma que esse conjunto resulte na 

formação de um profissional crítico e comprometido com sua atuação; 

V. Aprimorar as habilidades de elaboração de trabalhos técnicos; 

VI. Atender às demandas regionais contribuindo com a pesquisa, o desenvolvimento e 

a inovação tecnológica; 

VII. Levar à comunidade os resultados obtidos nas atividades de estágio, no sentido da 

disseminação do conhecimento produzido no UNIFEMM. 

CAPÍTULO III 

MODALIDADES DE ESTÁGIO 

 

Art.3° - O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das 

diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino, e do Projeto Pedagógico do 

Curso e da Lei 11.788/08, Art.2°. 

 

Art.4º - O estágio obrigatório, também chamado de Estágio Curricular Supervisionado, é 

aquele definido como tal no Projeto Pedagógico do Curso - PPC, cuja carga horária, de acordo 

com as diretrizes curriculares, é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

 

Parágrafo Único - Todos os cursos de graduação do Centro Universitário de Sete Lagoas - 

UNIFEMM têm estágio como componente curricular obrigatório. 

 

Art. 5º - O estágio não obrigatório - é desenvolvido como atividade opcional, acrescida à 

carga horária regular e obrigatória, constituindo escolha pessoal de cada aluno, na área de 

sua formação profissional. 

 

§1º - O Estágio não Obrigatório é de caráter individual, podendo ser realizado por iniciativa 

própria do aluno ou por demanda de entidades públicas ou privadas. 

 

§2° - Se previsto no Projeto Pedagógico do Curso, o estágio não obrigatório configura-se 

como uma das Atividades Complementares, nos termos do Regulamento de Atividades 

Complementares. 

 

CAPÍTULO IV 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS ESTÁGIOS E DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art.6º - A Organização administrativa dos estágios no âmbito do UNIFEMM é constituída por: 

I.   Coordenação do Núcleo de Carreiras 

II.  Coordenadores de Curso 

III. Professores Orientadores de Estágio 

IV. Núcleo de Carreiras 
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V. Estagiários 

 

TITULO I 

ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE CARREIRAS 

 

Art.7º - São atribuições da Coordenação do Núcleo de Carreiras referentes aos processos de 

estágio na INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

I.  Elaborar e implantar as políticas de estágio no UNIFEMM, fazendo o 

acompanhamento e desenvolvendo as melhorias; 

II.  Coordenar o Núcleo de Carreiras e grupos de trabalho que participem do 

sistema de estágio e carreira na Instituição; 

III.  Coordenar ações para planejamento de carreira de alunos do UNIFEMM; 

IV.   Sugerir à Reitoria, a quem cabe a palavra final sobre o assunto, os nomes dos 

professores, membros de seu corpo docente, que integrarão o grupo de 

professores Orientadores de Estágio. 

V.   Promover, quando necessário, reuniões com os coordenadores dos cursos e 

professores orientadores de estágios da IES, e com as instituições 

CONCEDENTES de estágios; 

VI. Definir, juntamente com os professores orientadores de estágios, proposta 

semestral para elaboração do calendário de Estágio, definindo ainda a    

valorização de cada etapa a ser cumprida para avaliação final dos estagiários; 

VII. Coordenar o acompanhamento, se necessário, da supervisão do estágio junto 

a CONCEDENTE, para assegurar a sua eficácia; 

VIII. Organizar e coordenar as atividades de captação de vagas de estágios para 

alunos regularmente matriculados no UNIFEMM, junto a empresas no mercado 

local e regional, prioritariamente por meio de estabelecimento de convênios 

institucionais. 

IX. Coordenar e orientar a utilização de diversos modelos de registros físicos e 

eletrônicos para arquivamento, de forma legal, segura e acessível, das 

informações relativas à orientação, acompanhamento e avaliação das 

atividades de Estágio na Instituição. 

X. Coordenar a atualização do banco de dados de cadastro de instituições 

CONCEDENTES de estágio; 

XI. Coordenar a elaboração e o fluxo dos documentos de estágio na instituição, 

para aprovação e assinatura das partes na Instituição, tais como: Convênios de 

Estágio, Plano de Atividades de Estágio, Termo de Compromisso de Estágio, 

Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio e Distrato; 

XII. Coordenar a orientação aos estagiários e às CONCEDENTES a respeito do 

andamento dos processos de estágio no UNIFEMM e as informações 

necessárias para efetivação do estágio; 
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XIII. Atender a demanda de informação da administração do UNIFEMM, 

fornecendo subsídios e documentos referentes a estágios, para elaboração de 

relatórios institucionais; 

XIV. Apresentar relatórios semestralmente à Pró-Reitoria Acadêmica das atividades 

desenvolvidas pelo Núcleo de Carreiras; 

XV. Providenciar, em caso de suspeita de fraude em documentos referentes a 

estágio dos discentes da Instituição de Ensino, o processo administrativo para 

apuração de responsabilidade; 

XVI. Resolver os casos omissos neste regulamento, em conformidade com suas 

atribuições; 

XVII. Executar outras atividades que lhe forem delegadas inerentes a sua atribuição. 

 

TÍTULO II 

COORDENADOR DE CURSO 

 

Art.8 - São atribuições do Coordenador de Curso no âmbito dos estágios: 

 

I. Auxiliar a Coordenação do Núcleo de Carreiras e os professores orientadores de 

estágio, exercendo papel consultivo; 

II. Fornecer aos professores orientadores de estágio informações sobre o Projeto 

Pedagógico do Curso, os objetivos do curso e o Perfil do Egresso; 

III. Emitir pareceres acerca da pertinência do estágio ao Projeto Pedagógico do Curso 

e ao Perfil do Egresso, bem como sobre a previsão de colação de grau de alunos 

estagiários, sempre que requisitado pela Coordenação do Núcleo de Carreiras ou 

pelos Professores Orientadores de Estágios; 

IV. Executar outras atividades que lhe forem delegadas inerentes a sua atribuição. 

 

TÍTULO III 

PROFESSORES ORIENTADORES DE ESTÁGIO 

 

Art.9 - São atribuições dos professores orientadores de Estágio no âmbito da Instituição: 

I. Orientar e acompanhar o processo de estágio; 

II. Orientar e dar suporte ao aluno estagiário com relação ao início de sua carreira 

profissional; 

III. Ter conhecimento técnico dos Projetos Pedagógicos dos Cursos em que atua como 

Orientador de Estágio, dos objetivos do curso e do perfil do egresso, bem como da 

carga horária, período inicial permitido para realização, objetivos e normas 

específicas para a realização de estágio obrigatório; 

IV. Avaliar a compatibilidade das atividades de estágio estabelecidas no Plano de 

Atividades de Estágio, com o Projeto Pedagógico do Curso e, em especial, com o perfil 

do egresso; 
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V. Analisar por meio do Plano de Atividades de Estágio, a qualificação 

técnica e/ou profissional do supervisor da CONCEDENTE, que deverá possuir 

formação experiência profissional na acadêmica área de conhecimento desenvolvida 

no curso do estagiário; 

VI. Aprovar ou reprovar o Plano de Atividades de Estágio apresentado pelo aluno, 

considerando -se os critérios estabelecidos nos itens IV e V, visitando-o quando 

aprovado ou apresentando sugestões de alteração quando reprovado; 

VII. Acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo aluno-estagiário, 

VIII. Orientar os alunos quanto às oportunidades de reflexão e aplicação das teorias 

aprendidas no conteúdo das diversas disciplinas constantes na estrutura curricular 

do curso; 

IX. Conduzir o processo de avaliação de estágio, com base nas definições previstas nos 

regulamentos e normas específicos ou complementares; 

X. Auxiliar a Coordenação do Núcleo de Carreiras na tomada de decisões. 

XI. Participar de reuniões convocadas pela Coordenação do Núcleo de Carreiras para fins 

de cumprimento das atividades de estágio na Instituição; 

XII. Acompanhar as atividades de estágio juntamente com o supervisor da parte 

CONCEDENTE, por meio de recebimento dos relatórios e outros instrumentos 

avaliativos. 

XIII. Executar outras atividades que lhe forem delegadas inerentes a sua atribuição. 

 

TÍTULO IV 

NÚCLEO DE CARREIRAS 

 

Art. 10 - São atribuições do Núcleo de Carreiras com relação aos processos de estágio: 

I. Orientar os alunos sobre estágios obrigatórios não obrigatórios, procedimentos, 

normas e prazos referentes a estágio; 

II. Receber, processar e devolver documentações de estágio; 

III. Manter organizados arquivo de documentação e registros de estágios. 

IV. Manter atualizadas no Sistema de Gestão de Estágios (SGE) as informações referentes 

aos estágios realizados pelos alunos, bem como as informações de convênios de 

estágio; 

V. Divulgar os prazos para entrega dos documentos e relatórios das etapas 

estabelecidas no Calendário de Estágios Obrigatórios; 

VI. Criar e atualizar banco de dados com nomes e temas de interesses das instituições 

para oferecer oportunidades aos alunos de estágios obrigatórios e não obrigatórios; 

XIV. Atualizar o banco de currículos de alunos do UNIFEMM interessados em vagas de 

estágio; 

XV. Empenhar esforços para captação de vagas e facilitar a intermediação de estágios 

para alunos regularmente matriculados, principalmente por meio de 

estabelecimento de convênios com instituições concedentes; 
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XVI. Dar suporte administrativo à Coordenação do Núcleo de Carreiras e 

aos Orientadores de Estágio; 

XVII. Administrar, sob supervisão da Coordenação do Núcleo de Carreiras, o 

desenvolvimento dos estágios administrativos internos; 

XVIII. Reportar-se à Coordenação do Núcleo de Carreiras em caso de dúvidas ou casos 

omissos neste regulamento; 

XIX. Informar aos estagiários e às Instituições CONCEDENTES a respeito do andamento 

dos processos de estágio no UNIFEMM necessárias para efetivação do estágio; 

XX. Exercer outras atividades administrativas que lhe forem delegadas 

 

TÍTULO V 

ESTAGIÁRIOS 

Art. 11 - Compete aos estagiários: 

 

I. Conhecer e cumprir normas de estágio da Instituição de Ensino; 

II. Conhecer e cumprir as normas internas da CONCEDENTE, especialmente aquelas 

relativas à supervisão do estágio; 

III. Providenciar toda a documentação exigida, acatando as exigências legais deste 

Regulamento e de normas específicas; 

IV. Elaborar o Plano de Atividades de Estágio juntamente com o supervisor de campo da 

CONCEDENTE para fins de análise e aprovação do professor orientador de estágio da 

Instituição de Ensino; 

V. Entregar ao Núcleo de Carreiras toda a documentação necessária para validação do 

estágio, em prazo não superior à 15 (quinze) dias do início da vigência do Termo de 

Compromisso ou Aditivo, conforme o caso; 

VI. Cumprir o Plano de Atividades aprovado; 

VII. Buscar conhecimentos práticos por meio das atividades que lhe forem confiadas; 

VIII. Elaborar relatórios das atividades por ele desenvolvidas na CONCEDENTE e participar 

de todo o processo de acompanhamento de estágio organizado pela Instituição de 

Ensino; 

IX. Cumprir os prazos para entrega dos relatórios de cada etapa estabelecida no 

Calendário de Estágios e demais comprovações de estágio, estabelecidos pela 

Instituição de Ensino; 

X. Responder a auto avaliação do estágio proposta pela Instituição de Ensino; 

XI. Portar-se adequadamente nos ambientes de realização do estágio prezando pela 

ética e pelo comprometimento com os objetivos da CONCEDENTE e do estágio; 

XII. Cumprir com pontualidade e assiduidade a jornada de estágio estabelecida junto a 

empresa CONCEDENTE; 

XIII. Comunicar suas ausências em decorrência de atividades escolares ou por motivo de 

saúde. A realização de exame escolares, devidamente comprovada pela Instituição 
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de Ensino, poderá justificar a redução da jornada de estágio em 50% 

(cinquenta por cento); 

XIV. Informar à CONCEDENTE o trancamento de matrícula, abandono de curso, ou outro 

motivo que implique na paralisação das atividades de estágio, sob as penas legais; 

XV. Manter sigilo sobre informações, dados ou trabalhos que lhe forem confiados, ou 

quaisquer outras informações reservadas da CONCEDENTE; 

XVI. Responder por perdas e danos decorrentes de inobservância de normas internas da 

CONCEDENTE ou das constantes no Termo de compromisso de Estágio. 

 

TÍTULO VI 

SUPERVISOR DE ESTÁGIO NA CONCEDENTE 

 

Art.12 – Compete ao Supervisor de Estágio na CONCEDENTE: 

I. Possuir formação acadêmica e/ou experiência profissional na área de conhecimento 

desenvolvida no curso do estagiário; 

II. Introduzir o aluno/estagiário na empresa, orientando e oferecendo os meios 

necessários à realização de suas atividades de estágio; 

III. Proporcionar ao estagiário oportunidade de verificação e aplicação de teorias 

aprendidas no conteúdo das diversas disciplinas constantes na estrutura curricular do 

curso matriculado, em conformidade com o Plano de Atividades de Estágio; 

IV. Orientar o estagiário sobre a inobservâncias de normas internas da CONCEDENTE ou 

das constantes previstas no Termo de Compromisso de Estágio; 

V. Auxiliar o estagiário nas suas dificuldades  

VI. Manter quando necessário contato com a instituição de ensino por meio da 

Coordenação do Núcleo de Carreiras e/ou orientadores de estágio; 

VII.  Acompanhar o desempenho do estagiário emitindo e assinando os relatórios que 

deverão ser elaborados conforme calendário estabelecido pela instituição de ensino; 

VIII. Responder avaliação de desempenho dos estagiários por ele supervisionado; 

IX. Encaminhar a formalização do estágio e relatórios das etapas de acompanhamento 

de atividades; 

X. Garantir o cumprimento do plano de atividades durante a realização do estágio. 

 

TÍTULO VII 

           CONCEDENTES DE ESTÁGIO 

 Art. 13 - Conformidade com art. nono da Lei 11.788 de 2008 pode oferecer estágio as 

pessoas jurídicas de direito privado e o jogo da administração pública direta autárquica e 

fundacional de qualquer dos Poderes da União dos estados do Distrito Federal e dos 
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municípios bem como profissionais liberais de nível superior 

devidamente registrado nos seus respectivos conselhos de fiscalização profissional. 

§ 1º- O UNIFEMM exigirá assinatura do termo de compromisso de estágio e a celebração de 

convênio com as concedentes para fins de concessão de estágio. 

§ 2º- Em casos excepcionais tais como quando solicitado formalmente pela concedente ou 

se tratar de empresa de um mesmo grupo de outra já conveniada, a celebração de convênio 

de estágio poderá ser dispensada desde que dispensa seja previamente aprovada pela 

coordenação do Núcleo de Carreiras e que seja utilizado, neste caso, Termo de Compromisso 

de Estágio específico. 

§ 3º- Cabe a CONCEDENTE designar empregado de seu quadro de pessoal, com formação e 

experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 

atuar com o supervisor estágio. 

CAPÍTULO V  

REQUISITOS PARA SER ESTAGIÁRIO 

Art. 14 -Poderão ser estagiários de alunos do UNIFEMM regularmente matriculados e 

frequentes, desde que respeitadas a legislação vigente e as especificidades referente ao 

estágio, apontadas no Projeto Pedagógico do Curso em que o aluno está matriculado. 

§ 1º - Para pleitear o estágio, em qualquer modalidade, o aluno regularmente matriculado 

deverá preencher a documentação necessária entregá-la ao Núcleo de Carreiras. 

§ 2º - A formalização do estágio, em qualquer modalidade, é condição necessária para 

aceitação e validação do mesmo, e requer correto preenchimento e assinatura de: 

I. Termo de Compromisso de Estágio (TCE); 

II. Plano de Atividades de Estágio. 

§ 3º-  O termo de Compromisso de Estágio, é um acordo entre a CONCEDENTE, o ESTAGIÁRIO 

e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, que deverá prever as condições de adequação do estágio à 

proposta pedagógica do curso, à etapa e a modalidade da formação escolar do estudante e 

ao horário e calendário escolar. 

§ 4º - O Plano de Atividades de Estágio é requisito para validação e realização do Estágio, em 

qualquer modalidade, constituindo-se parte integrante do Termo de Compromisso de 

Estágio e deverá conter: 

I. Objetivos gerais e específicos do estágio; 

II. Área de atuação; 
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III. Programa e detalhamento das atividades a serem desenvolvidas pelo 

estagiário na CONCEDENTE; 

IV. Nome, cargo, formação acadêmica e e-mail atual do contato do supervisor de estágio 

designado pela CONCEDENTE e outras informações se tornem necessárias a respeito; 

V. Assinatura do Supervisor do estagiário na CONCEDENTE, do Professor ORIENTADOR 

da Instituição de Ensino e do ESTAGIÁRIO. 

§ 5º -  O termo de Compromisso e o Plano de Atividades de Estágio devem ser apresentados 

em 3 (três) vias originais, que após assinatura da instituição de Ensino terão a seguinte 

destinação: a 1ª (primeira) via ficar arquivado no Núcleo de Carreiras, a 2ª (segunda) via é 

entregue pelo aluno à CONCEDENTE e a 3ª (terceira) via é devolvida ao aluno, para fins de 

apresentação de documentos necessários para avaliação final do estágio. 

§ 6º - Não será reconhecido como estágio nenhum tipo de atividade realizada sem assinatura 

da devida documentação ou em data anterior a de assinatura do Termo de Compromisso de 

Estágio. 

§ 7º- Alterações no Termo de Compromisso, tais como período de vigência, horário de 

realização do estágio, entre outras, ou no Plano de Atividades, serão formalizadas por meio 

dia Aditivo, a ser assinado pelo aluno/estagiário pela CONCEDENTE e pela Instituição de 

Ensino. 

CAPÍTULO VI 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

Art. 15 – Somente poderá realizar Estágio Obrigatório aluno devidamente matriculado em 

Estágio Curricular Supervisionado, ou equivalente. 

Art. 16 - O Estágio Curricular Supervisionado deverá ser realizado em áreas diretamente 

relacionadas ao curso, considerando-se os objetivos do Perfil de Egresso estabelecidos no 

Projeto Pedagógico do Curso, e poderá ser cumprido sob uma das seguintes formas: 

I. Como estagiário em CONCEDENTE (empresa, organização, profissional liberal 

devidamente registrado em seu Conselho Profissional) legalmente constituída e 

ativa; 

II. Como empregado/funcionário de empresa/organização ou outros previstos no art. 

2º da CLT, legalmente constituída e ativa, nesse que exerce funções na área, 

compatíveis com o perfil profissional do egresso, e desde que haja previsão para essa 

modalidade no respectivo Projeto Pedagógico do Curso. 

Art. 17 - A duração mínima e o período inicial de realização dos estágios obrigatórios serão 

definidos pelos Projetos Pedagógicos de cursos do UNIFEMM, observadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e demais normativas legais. 
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Art. 18 - O Núcleo de Carreiras elaborará e divulgará, até quinze dias após 

o início do semestre letivo, o Calendário de Estágio, as Orientações e Normas 

Complementares para realização de estágio e a relação de cargo horária e/ou períodos do 

curso de estágio previstos no Projeto Pedagógico do Curso. 

Parágrafo único - Os documentos citados no caput deverão estabelecer: 

I. A valoração e o prazo de cumprimento de cada etapa avaliativa; 

II. Os prazos de entrega da formalização e documentação comprobatória de realização 

de estágio; 

III. As regras complementares para realização do estágio obrigatório válidas para o 

respectivo ano letivo. 

Art. 19 - Em qualquer dos casos previstos no art. 16 a documentação relativa ao Estágio 

Curricular Supervisionado deverá ser apresentada com o mínimo de 4 (quatro) dias letivos, 

(considerando o calendário acadêmico institucional) de antecedência ao início da vigência 

de estágio. 

Art. 20 - A carga horária total do Estágio Obrigatório poderá ser dividida em, no mínimo, 

duas oportunidades de estágio, ou seja, duas CONCEDENTES e/ou períodos, conforme 

Normas Complementares estabelecidas e divulgadas pelo Núcleo de Carreiras. 

§ 1º - No caso de divisão de estágio, o estagiário deverá entregar todos os documentos 

necessários à formalização de cada uma das partes. 

§ 2º- Conforme decisão do Colegiado, o estágio obrigatório poderá ser reduzido para 

1(uma) oportunidade, ou seja, a realização do estágio em apenas 1(um) CONCEDENTE e/ou 

período. 

Art. 21 - Para validação do estágio, conforme inciso I do art. 16, é necessária apresentação 

do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) que classifique explicitamente o estágio como 

obrigatório, do plano de atividades e da comprovação de formação acadêmica (compatível 

com o curso do aluno) do supervisor designado pela CONCEDENTE, bem como de seu 

vínculo empregatício com ela. 

§ 1º - Caso o Termo de Compromisso de Estágio apresentado não sei explicite a modalidade 

de Estágio Obrigatório, será admitido o uso do Termo de Formalização de Início de Estágio 

Obrigatório, desde que essa possibilidade seja prevista pelo Projeto Pedagógico do Curso 

e, desde que solicitado previamente (antes do início da contabilização da cargo horária) e 

aprovado pelo Orientador de Estágios e pelo Coordenador do Núcleo de Carreiras, após 

reavaliação do Plano de Atividades e conferência do Termo de Compromisso de Estágio. 
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§ 2º - A apresentação do Termo de Compromisso de Estágio que 

classifique explicitamente o estágio como obrigatório, dispensa entrega do Termo de 

Formalização de Início de Estágio Obrigatório. 

§ 3º - Apresentação do Termo de Formalização de Início de Estágio Obrigatório não substitui 

nem dispensa o respectivo Termo de Compromisso de Estágio. 

Art. 22 - Para avaliação do pedido de com validação como Estágio Obrigatório das atividades 

profissionais, conforme inciso II do art. 16 o aluno deverá apresentar: 

I. Requerimento preenchido pelo aluno, seguindo modelo disponibilizado pelo Núcleo 

de Carreiras; 

II. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, das páginas de qualificação civil, 

identificação, contrato de trabalho e alterações realizadas, ou cópia autenticada do 

contrato social, devidamente registrado, e cartão do CNPJ, caso o discente participe 

do quadro societário da organização; 

III. Em caso de servidor público, ato de nomeação ou a declaração do Órgão Público 

que o contratou, contendo no mínimo: dados cadastrais do trabalhador, matrícula 

e função, assinatura do agente público responsável pela emissão e a indicação do 

cargo que ocupo no órgão público; 

IV. Declaração oficial da empresa/organização que atua, dirigida à Coordenação do 

Núcleo de Carreiras, detalhando as atividades profissionais exercidas devidamente 

assinada pelo responsável, indicando o cargo ocupado e sob carimbo; 

V. Comprovante de identidade do responsável pela assinatura da declaração, nos 

termos do inciso IV. 

§1º - Caberá exclusivamente ao professor orientador de estágio a análise e aprovação ou 

reprovação do pedido de convalidação, conforme item II do art. 16, considerando-se a 

aderência das atividades descritas na documentação apresentada pela 

empresa/organização responsável o perfil do egresso descrito no PPC e à área de atuação. 

§ 2º - Reserva-se ao professor orientador do estágio o direito de solicitar quaisquer outros 

documentos que sejam necessários para complementação deste processo. 

§ 3º- À decisão do professor orientador sobre a convalidação ou não das atividades 

profissionais não cabe recurso. 

Art. 23 – A avaliação do desempenho e aproveitamento do aluno em Estágio Obrigatório 

levará em conta os critérios de frequência ao estágio, participação nas etapas avaliativas, 

aprendizado e desempenho no programa de estágio. 

§ 1º - Na condição de alunos estagiário, a avaliação do Estágio Curricular Supervisionado, 

ou seja, Estágio Obrigatório, será feita de acordo com os seguintes critérios: 
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I. Entrega da documentação comprobatória do comprimento mínimo 

da carga horária e/ou períodos do curso exigidos pelo Projeto Pedagógico do Curso 

(mediante comprovação de frequência, emitido pela CONCEDENTE do estágio) 

como pré-requisito para o processo de avaliação; 

II.  Comprovação de aprendizado e aproveitamento das atividades de estágio, por 

meio de Relatório Final do estágio, emitido e assinado pelo Supervisor da 

CONCEDENTE, participação nas entrevistas de estágio, de acordo com as normas 

complementares e cronograma estabelecidos divulgados semestralmente pelo 

Núcleo de Carreiras. 

§2º - Na condição de empregado/funcionário, com convalidação das atividades 

profissionais, a avaliação do Estágio Curricular Supervisionado, ou seja, o Estágio 

Obrigatório, será feita de acordo com seguintes critérios: 

I.    Entrega da documentação comprobatória do comprimento mínimo da carga horária 

e/ou períodos do curso, exigidos pelo Projeto Pedagógico do Curso (mediante 

comprovação de frequência emitido pela respectiva empresa/organização), bem como da 

manutenção do vínculo empregatício com a empresa durante todo o período de 

realização da carga horária a ser contabilizada como Estágio Obrigatório, como pré-

requisito para o processo de avaliação do estágio; 

II. Comprovação de efetivo aprendizado e experiência profissional, por meio de Relatório 

Final de estágio, emitido e assinado pelo responsável pela Empresa/Organização, 

participação nas entrevistas de estágio, de acordo com as normas e cronograma 

estabelecidos e divulgados semestralmente pelo Núcleo de Carreiras. 

§3º - Para o Estágio Curricular Supervisionado, será considerado aprovado o aluno que 

integralizar a carga horária mínima de estágio obrigatório prevista no PPC e obtiver média igual 

ou superior a 60% (sessenta por cento) da pontuação. Serão consideradas ainda, as seguintes 

condições: 

I. A solicitação de estágio, por meio de Termo de Compromisso de Estágio, o Termo de 

Formalização de Início de Estágio Obrigatório ou Convalidação das atividades 

profissionais deve ser feita à priori, no prazo máximo de 4 (quatro) dias letivos antes do 

início do período de vigência ou de validação das atividades; 

II. Não serão computados como horas de estágio realizado as atividades que porventura 

sejam realizadas em desacordo com os superiores estabelecidos no termo de 

compromisso de estágio e seus respectivos aditivos ou outros documentos de validação 

do estágio; 

III. O cumprimento de prazos será considerado nas avaliações, devendo cada etapa de 

validação e comprovação ser pontuada separadamente, conforme critérios 

estabelecidos e divulgados pelo Núcleo de Carreiras; 
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IV. Em particular, a entrega do Relatório Final de Estágio deverá cumprir 

rigorosamente as normas complementares e/ou calendário divulgados pelo Núcleo de 

Carreiras. 

§ 4º- Para fins de entrega integralização da carga horária total de Estágio Obrigatório poderão 

ser consideradas até 5% (cinco por cento) da carga horária mínima estabelecida no PPC, 

limitados a no máximo 15 (quinze) horas, como o tempo dedicado a elaboração do Relatório 

Final e participação nas demais etapas avalia ativos do Estágio Obrigatório. 

§ 5º- Serão considerados motivos suficientes para reprovação do aluno em Estágio Curricular 

Supervisionado: 

I. O não cumprimento da carga horária mínima e/ou períodos do curso previstos no PPC 

II.  A não obtenção de nota mínima de 60,0 (sessenta) pontos no somatório das notas das 

etapas avaliativas; 

III. A não entrega do Relatório Final de Estágio no prazo estabelecido pelo calendário e/ou 

em conformidade com as normas complementares divulgadas pelo Núcleo de Carreiras; 

IV. O não comparecimento para a Entrevista Final, se convocado pelo orientador para 

esclarecimentos adicionais sobre o Relatório de Estágio. 

§6º - Nos casos de Regime Especial, previstos em Lei, o aluno que será considerado APROVADO 

se tiver cumprido 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária de Estágio em que estiver 

matriculado quando do início do Regime Especial, desde que sejam entregues todas as 

documentações de validação e comprovação de estágio. 

§ 7º-  Se o percentual de carga horária cumprida for inferior a 75% % (setenta e cinco por cento) 

da carga horária prevista no Projeto Pedagógico do Curso, o aluno estagiário deverá 

complementar a carga horária, bem como as atividades avaliativas, após o término do Regime 

Especial, no primeiro período letivo em que for possível essa complementação. 

§ 8º- Para o Estágio Curricular Supervisionado não cabem pedido de revisão de notas e não se 

aplica Segunda Época. 

§ 9º- O aluno reprovado Estágio Curricular Supervisionado deverá iniciar todo processo de 

estágio, cumprindo novamente a carga horária mínima exigida e todos os demais 

procedimentos necessários. 

§ 10º- A reprovação do aluno implica na obrigatoriedade da rematrícula, como dependência, 

em período letivo posterior. 

CAPÍTULO VII 

ESTÁGIO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
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Art. 24 – O UNIFEMM, oferece aos seus alunos, oportunidade de estágio 

obrigatório não obrigatório 

Art. 25- Os estágios internos em qualquer modalidade estão sujeitos às mesmas obrigações dos 

estágios externos previstas neste Regulamento nas Leis de números 11.788/2008 e Lei 

9394/1996, e nas regulamentações internas das partes envolvidas e nos acordos institucionais 

estabelecidos. 

§ 1º - A coordenadoria Administrativa e/ou Acadêmica interessada emitirá o formulário para 

contratação de estagiário, a ser apresentado ao Núcleo de Carreiras que, por sua vez, será 

encaminhado o currículo de alunos candidatos aos cuidados do setor solicitante da vaga. 

 

CAPÍTULO VIII 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO, MONITORIAS E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Art. 26 - As atividades de extensão, de monitoria e de iniciação científica, desenvolvidos pelo 

aluno durante a realização do curso poderão ser equiparados ao estágio desde que previsto no 

Projeto Pedagógico do Curso. 

§ 1º- Neste caso, as atividades extensão, de monitoria de espécie de iniciação científica, o aluno 

somente poderá iniciar as atividades após a formalização de sua contratação junto a Instituição, 

que se reserva o direito de não reconhecer qualquer modalidade iniciada em um período 

anterior a 15 (quinze) dias da data, em que o Termo de Compromisso da Atividade (ou 

equivalente) for apresentado. 

CAPÍTULO IX 

ESTÁGIOS POR AGENTES DE INTEGRAÇÃO 

Art. 27- Aos estágios que forem intermediados por Agentes de Integração serão exigidos 

celebração de convênio e termo de compromisso de estágio que atendam aos requisitos 

fixados por este regulamento. 

§ 1º- O termo de Compromisso de Estágio deverá conter, obrigatoriamente, cláusula de seguro 

contra acidentes pessoais sob a responsabilidade do Agente de Integração ou CONCEDENTE. 

§ 2º- Em nenhuma hipótese pode ocorrer cobrança de qualquer taxa adicional referente às 

providências administrativas para realização do estágio curricular, havendo ou não a 

intermediação de agentes de integração. 

CAPÍTULO X 
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DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 28- Cabe ao Coordenador do Núcleo de Carreiras, as providências necessárias para 

imediata implementação deste Regulamento. 

Art. 29 - Os casos omissos neste Regulamento serão dirimidos pelo Coordenador do Núcleo de 

Carreiras, e quando necessário pelo Colegiado de Curso, no que couber. 

Art. 30 - Esse Regulamento poderá ser modificado, no todo ou em parte, por aprovação do 

Conselho Acadêmico Administrativa Superior - CAAS 

Art. 31 - Esse regulamento entrar em vigor na data de sua aprovação pelo CAAS revogando-se 

disposições em contrário. 
Sete Lagoas, 16 de maio de 2022. 

 

Viviane Tompe Souza Mayrink 

Presidente 

Conselho Acadêmico Administrativo Superior 

UNIFEMM 
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