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REGULAMENTO GERAL DE ESTÁGIO  

 

 

CAPÍTULO I – DO REGULAMENTO 

 

O Regulamento de Estágio disciplina os aspectos de organização e funcionamento 

comuns relacionados aos estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios, presenciais 

e à distância, dos Cursos Superiores de Graduação e Pós Graduação do Centro 

Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, tendo como base legal o Regimento Geral do 

UNIPÊ (17 Outubro de 2014), a Lei nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN-, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos Cursos de Graduação; os Pareceres e Resoluções do Conselho Nacional de Educação 

e Cultura que tratam o assunto. 

 

 

CAPÍTULO II – DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (CURRICULAR 

SUPERVISIONADO) 

 

Art. 1º - O Estágio Obrigatório visa o aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e é oferecido como atividade supervisionada por professor do UNIPÊ. Trata-

se de parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso, respeitando-se a Carga Horária da 

Grade Curricular de cada Curso. 

Parágrafo único. Deve-se garantir uma aprendizagem significativa através da adequação 

entre as atividades desenvolvidas no curso com sua área de formação e perfil do egresso. 

 

Art. 2º - Considera-se Estágio Obrigatório as atividades de aprendizagem social, 

profissional e cultural, proporcionadas ao aluno pela vivência em situações reais e 

simuladas de vida e trabalho, perpassando todas as etapas do processo formativo e 

realizadas na comunidade em geral, ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou 

privado.  

 

Art. 3º - O Estágio Obrigatório também compreende um espaço privilegiado para a 

integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão, propiciando que as experiências 

vivenciadas pelo estagiário possam ser objeto de estudo, análise e reflexão, podendo 
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transformar-se em temas ou problemas a serem abordados nos Trabalhos 

de Conclusão do Curso – TCC ou demais projetos de pesquisa. 

 

Art. 4º - Estão habilitados a estagiar os alunos regularmente matriculados nos 

Componentes Curriculares de Estágio Supervisionado. 

§ 1º A jornada do estágio deverá ser compatível com o seu horário acadêmico 

nesta instituição de ensino e com a legislação pertinente (Art 10º da Lei 11.788 /2008). 

           § 4º  O estagiário deve ter acompanhamento efetivo do professor da instituição de 

ensino, comprovado por vistos nos relatórios (Art.3º, § 1o , da Lei 11.788 /2008). 

 

Art. 4º -  Constituem-se documentos obrigatórios, o Termo de Compromisso de Estágio 

- TCE e o Plano de Atividades de Estágio – PAE. 

§ 1º Poderão ser elaborados Termos de Compromisso de Estágio Coletivo desde 

que respeitadas as exigências legais, para os estágios a serem desenvolvidos nas clínicas-

escola e complexo esportivo.  

§ 2º O aluno poderá utilizar o modelo do TCE da concedente, porém deverá 

sempre ser acompanhado do modelo de Plano de Atividades de Estágio do UNIPÊ. 

§ 3º  Poderão ser solicitados outros documentos que se fizerem necessários como, 

por exemplo, Termo de Confidencialidade. 

§ 4º No caso do estágio realizado em dependências próprias do UNIPÊ, o Gestor 

das clínicas, dos serviços, dos escritórios ou dos laboratórios, em que o aluno estagiário 

desenvolverá suas atividades, firmará o Termo de Compromisso, como concedente do 

estágio. 

§5° O TCE deverá ser assinado pelo aluno estagiário, pelo representante da 

concedente e pelo representante do UNIPÊ. 

§6º O PAE deverá ser assinado pelo professor orientador. 

 

Art. 6º -  A documentação relativa ao estágio deverá ser apresentada pela Coordenação 

do Curso à Coordenação de Estágio Institucional, mediante calendário a ser emitido 

semestralmente por esta Coordenação. 

§ 1º Nos cursos da área da saúde, os TCE’s deverão ser disponibilizados pela 

Coordenação do curso, ou outro agente designado para tal, para assinatura dos alunos, 

considerando os formulários próprios das Unidades de Saúde, até a segunda semana do 

calendário acadêmico. 
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§ 2º Nos cursos da área da Ubtech e Direito, será disponibilizado 

modelo de TCE ao aluno, para o devido preenchimento, podendo ser utilizado o modelo 

proposto pela Unidade Concedente desde que respeitados todos os requisitos legais.  

 

Art 7º - A carga horária do Componente Curricular de Estágio Supervisionado poderá ser 

dividida em atividades de sala de aula e atividades práticas nas concedentes, considerando 

o que preconiza Projeto Pedagógico de cada curso, sendo que a carga horaria total do 

estágio não poderá ultrapassar a carga horária do respectivo componente. 

 

Art 8º - A atividade exercida como estágio não-obrigatório, poderá ser considerada 

equivalente ao Estágio Supervisionado obrigatório desde que desenvolvida ao tempo 

deste, sendo o PAE compatível com o preconizado no Plano de Ensino e Projeto 

Pedagógico do Curso. 

§ 1º O aluno deverá apresentar o Plano de Atividades e Relatório Semestral de 

Atividades, para demonstrar as ações já desempenhadas na concedente. 

§2º Outros documentos podem ser exigidos pelo professor orientador. 

§3º O professor orientador decidirá pela equivalência ou não do estágio não-

obrigatório como Estágio Obrigatório  (Curricular Supervisionado), em até 7 dias, após a 

solicitação inicial. 

§4º Em caso positivo, o aluno deverá formalizar um Termo de Aditivo. 

 

Art. 9 - O processo de avaliação de aprendizagem nos cursos de graduação obedece aos 

princípios, normas e procedimentos pedagógicos estabelecidos neste Regulamento de 

Estágio e normativas institucionais. 

I - A avaliação da aprendizagem no Estágio Curricular Supervisionado no UNIPÊ é 

entendida como importante estratégia para a construção de conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores, conforme as respectivas Diretrizes Curriculaes Nacionais e PPCs; 

II - Deve ser diagnóstica, formativa e somativa, com prevalência dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos; 

III - As avaliações serão realizadas no decorrer do estágio em grau crescente de 

complexidade, de acordo com a especificidade de cada área e curso. 

IV -  Para acompanhamento do processo de ensino aprendizagem, poderão ser utilizados 

os seguintes instrumentos de avaliação: 

a) Formulário de registro diário da prática discente; 
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b) Simulação; 

c) Discussão e apresentação de estudos de casos relevantes; 

d) Portifólio; 

e) Auto avaliação; 

f) Relatório das atividades desenvolvidas no estágio, em prazo não superior a 6 (seis) 

meses; 

g) Avaliação escrita e oral; 

h) Outros instrumentos poderão ser utilizados, desde que seja avaliada sua utilização 

pelo NDE do Curso. 

V – Os instrumentos avaliativos de aprendizagem supracitados devem constar no Plano 

de Ensino e ser elaborados pelos professores orientadores de estágio;  

VI- Serão realizadas 02 (duas) avaliações de aprendizagem ao longo do semestre letivo: 

a primeira denominada avaliação um (A1) e a segunda, avaliação dois (A2). Ao longo do 

período letivo, o professor poderá aplicar diversos instrumentos de avaliação formativa. 

VII - A nota final do discente, é estabelecida pelo somatório das duas avaliações da 

aprendizagem, A1 e A2, obtidas durante o respectivo período letivo, em cada disciplina. 

As notas referentes a cada avaliação serão expressas na escala numérica de 0,0 (zero) a 

5,0 (cinco). 

Exemplo: Avaliação 1 + Avaliação 2 = Nota final 

VIII - O discente que não obtiver nota final igual ou superior a seis (6,0), submeter-se-á, 

a avaliação final (AF), nos termos na normativa institucional específica. 

IX - O resultado final da avaliação individual, referente aos estágios curriculares 

supervisionado, será registrado através de sistema acadêmico; 

XI - É considerado aprovado nos estágios curriculares obrigatórios o aluno que obtiver 

frequência  igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) no Componente Curricular, 

conforme Regimento Interno do UNIPÊ, considerando a sua distribuição pelos cenários 

de práticas existentes ou em cada etapa a ser cumprida, com aprovação nas verificações 

de aprendizagem, obtendo soma igual ou superior a 6 (seis); 

XII - Nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida em pelo menos 

à metade, segundo estipulado no TCE, para garantir o bom desempenho do aluno 

estagiário, conforme a legislação vigente (Art 10º, § 2º, da Lei 11.788 /2008);  

XIII - O estágio que tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, assegura ao aluno 

estagiário o período de recesso de 30 (trinta) dias, contínuo ou fracionado, conforme 

acordado entre as partes, a ser gozado preferencialmente nas suas férias escolares;  
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Art. 10 -  Para a elaboração dos critérios de avaliação do rendimento escolar no Estágio 

Curricular Supervisionado, devem ser contempladas as seguintes dimensões: 

I. Articulação entre teoria e prática, nas produções e vivências do aluno, durante o 

estágio;  

II. Iniciativa e cooperação, considerando o envolvimento e a colaboração com o 

grupo de trabalho, bem como a capacidade de tomada de decisão; 

III. Capacidade de expressão, considerando a desenvoltura e a coerência e clareza na 

exposição de idéias; 

IV. Conhecimento técnico-científico, considerando o domínio do conteúdo teórico 

nas análises das situações observadas e na atividade realizada; 

V. Conduta ética, considerando a habilidade de manter sigilo em relação ao trabalho, 

bem como comportamentos e relacionamentos adequados; 

VI. Responsabilidade, considerando a seriedade, dedicação, pontualidade, 

assiduidade e interesse com que as tarefas são executadas; 

VII. Capacidade crítica, considerando a viabilidade de aplicação das propostas para 

melhorias e/ou solução de problemas observados na atividade; 

VIII. Desenvolvimento de habilidades, considerando a aplicação dos conhecimentos 

teórico-práticos concernentes ao estágio.  

IX. Administração e gerenciamento, considerando a análise de recursos físicos, 

materiais  e de informação observados no cenário de prática. 

X. Criatividade e inovação, considerando práticas que estimulem  o desenvolvimento 

de inovações técnico-científicas de forma articulada ao contexto social.  

 

CAPÍTULO III – DO ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO 

 

Art.11-  O estágio não-obrigatório é uma atividade opcional, acrescida à carga horária 

regular e obrigatória. (§2º do art. 2º da Lei nº 11.788/2008). Com ele, o estudante tem a 

oportunidade de vivenciar, na prática, o ambiente corporativo. As atividades 

desempenhadas nesta etapa o ajudarão no desenvolvimento de habilidades e 

competências que ampliarão sua visão profissional. 

Parágrafo único –  O estágio não-obrigatório só pode ser formalizado se o aluno estiver 

regularmente matriculado na Instituição de Ensino. 
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Art. 12 -  Para realização desta modalidade de estágio, o aluno poderá buscar estágio em 

Entidade Concedente, devendo formalizar Termo de Compromisso de Estágio e Plano de 

Atividades, conforme o fluxo de estágio não obrigatório da Coordenação de Estágio 

Institucional. 

§ 1º O aluno poderá utilizar o Termo de Compromisso de Estágio com Plano de 

Estágio disponibilizado pela Condente ou modelo a ser disponibilizado pelo Unipê. 

§ 2º Na hipótese de estágio não-obrigatório é compulsório o ajuste de bolsa ou 

outra forma de contraprestação, bem como o auxílio transporte, com o aluno estagiário 

(Art. 12 da Lei 11.788/2008). 

 

Art. 13 -  O estágio não obrigatório é complementar, podendo ser utilizado para o 

cumprimento de Atividades Complementares, respeitando-se a normativa institicional 

acerca do tema. 

 

Art. 14- É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior 

a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 

durante suas férias escolares (Art. 13 da Lei 11.788/2008).  

Parágrafo único –  O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o 

estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação; 

 

Art. 15 - São obrigações das concedentes de estágios: 

 

I - Celebrar Termo de Compromisso com a Instituição de Ensino e o educando, 

zelando por seu cumprimento;  

II - Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, de acordo com o termo 

firmado;  

III - Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

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

e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;  
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IV - Contratar seguro contra acidentes pessoais em favor do 

estagiário, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique 

estabelecido no termo de compromisso;  

 V - Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, 

Relatório Semestral de Atividades, elaborado em conjunto com o aluno; 

VI -  Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar relatório do supervisor 

de estágio à IES, contendo análise crítica de desempenho do estagiário com indicação 

resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;  

VII -  Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação 

de estágio. 

 

 

CAPÍTULO IV - DA FINALIDADE DO ESTÁGIO  

 

Art. 16 - O Estágio tem como objetivo principal proporcionar aos alunos a aproximação 

com a realidade profissional, com vistas ao aperfeiçoamento de sua formação acadêmica, 

no sentido de prepará-lo para o exercício da profissão e cidadania, objetivando ainda: 

I - Possibilitar a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos no processo de 

formação, de modo a subsidiar a vivência e consolidação das competências exigidas; 

II - Capacitar o aluno estagiário para atividades de investigação, análise e intervenção na 

realidade profissional específica; 

III - Fortalecer a articulação teórico-prática, proporcionando a atividade de pesquisa, 

tanto individual como coletiva nos estágios; 

IV – Desenvolver competências socioemocionais; 

V - Disseminar as boas práticas de estágio em áreas diversas para um maior 

aproveitamento do aluno em seu ciclo de aprendizagem; 

VI – Minimizar o impacto da passagem da vida acadêmica para a profissional, 

desenvolvendo a adaptabilidade dentre outras habilidades exigidas pelo mundo do 

trabalho;  

VII – Aprimorar  competências para a sistematização,  a  consciência de produtividade e 

acessibilidade ao mundo do trabalho, favorecendo a construção de uma sociedade 

solidária e sustentável;  

VIII - Exercitar o relacionamento interpessoal em ambiente profissional;  
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IX - Estimular a observação e a comunicação concisa de ideias e 

experiências adquiridas, que devem ser expressas por meio de relatórios;  

X - Incentivar o exercício do senso crítico e estimular a criatividade e o 

empreendedorismo em ambiente profissional;  

XI – Conhecer as normas, procedimentos, estrutura organizacional das instituições 

concedentes de estágios; 

XII – Fomentar a construção da rede de relacionamentos profissionais (Networking). 

 

 

CAPÍTULO V – DOS CAMPOS DE PRÁTICA E AMBIENTES 

PROFISSIONAIS 

 

Art. 17 - Constituem cenários de prática e ambientes profissionais as entidades de direito 

privado e de direito público, os órgãos de administração pública, as instituições de ensino, 

profissionais liberais que estejam vinculados ao seu órgão de classe, a comunidade em 

geral e as próprias unidades de serviços e ensino do UNIPÊ, desde que apresentem 

condições para propiciar ao estagiário aprofundamento de conhecimentos teórico-práticos 

e desenvolvimento de habilidades e atitudes, relacionados ao perfil do egresso desejado 

para cada curso. 

§1º A fim de consolidar o projeto institucional e dos respectivos cursos de 

graduação, o Unipê prioriza a realização de estágios em concedentes, devidamente 

conveniadas. 

 

Art. 18 – O Unipê poderá constituir-se como Unidade Concedente, ofertando 

oportunidade de estágio obrigatório através de Clínicas escolas, Projetos de Extensão, 

Monitoria (para os cursos de licenciatura) e Iniciação Científica, desde que previstos pelo 

projeto pedagógico do curso. 

 

Art. 19 – O estudante que exerceu, nos últimos dois anos,  atividade profissional correlata 

ao seu curso na condição de empregado ou empresário, poderá solicitar a validação dessas 

atividades como Estágio Curricular Obrigatório, desde que previstas no Projeto 

Pedagógico do Curso. 



REGULAMENTO DE ESTÁGIO  

11 
 

I – Caberá ao aluno preencher o formulário de validação de estágio na 

Secretaria Geral de Ensino - SEGEN, respeitando-se o prazo disposto no calendário 

acadêmico, devendo anexar os seguintes documentos: 

a) Na condição de empregado, cópia do contrato de trabalho, declaração da organização 

onde atuou, em papel timbrado e dirigida ao UNIPÊ, devidamente assinada e carimbada 

pelo representante legal da organização, indicando o cargo ocupado na empresa e as 

atividades profissionais desempenhadas pelo estudante, com carga horária equivalente ou 

superior à disciplina de Estágio Curricular Supervisionado; 

b) Na condição de empresário, cópia do Contrato Social, cartão do CNPJ da empresa, 

comprovando que o estudante participou do quadro societário da organização por pelo 

menos 6 (seis) meses ou mediante comprovação de carga horária igual ou equivalente à 

do componente curricular de Estágio Curricular Supervisionado; 

ou equivalente à do componente curricular de Estágio Curricular Supervisionado; 

II – Ocorrendo DEFERIMENTO, o aluno será dispensado da disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado; 

III – Ocorrendo INDEFERIMENTO, o aluno deverá realizar estágio OBRIGATÓRIO 

cumprindo todas as etapas e atividades relativas à disciplina. 

Parágrafo único. O pedido só poderá ser realizado no período da oferta da disciplina de 

Estágio Curricular Supervisionado. 

 

 

Art. 20 – O estudante que exerceu, nos últimos 12 meses, atividades  em projeto de 

extensão, monitoria ou iniciação científica, poderá solicitar a validação dessas atividades 

como Estágio Curricular Obrigatório, desde que tais atividades estejam previstas no PPC. 

I – Caberá ao aluno preencher o formulário de validação de estágio na Secretaria Geral 

de Ensino - SEGEN, respeitando-se o prazo disposto no calendário acadêmico, devendo 

anexar formulário de aproveitamento, certificado ou declaração do docente responsável 

pela coordenação do projeto de extensão, pesquisa ou monitoria, com anuência do setor 

responsável, indicando as atividades realizadas ou programadas para o aluno, com carga 

horária equivalente ou superior à disciplina de Estágio Curricular Supervisionado. 

superviosnado, devendo cumprir com todas as atividades decorrentes a esta disciplina. 

II – Ocorrendo DEFERIMENTO, o aluno será dispensado da disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado; 
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III – Ocorrendo INDEFERIMENTO, o aluno deverá realizar estágio 

OBRIGATÓRIO cumprindo todas as etapas e atividades relativas à disciplina. 

Parágrafo único. O pedido só poderá ser realizado no período da oferta da disciplina de 

Estágio Curricular Supervisionado. 

 

 

Art. 21 – O estudante que exerce atividade profissional, correlata ao seu curso ou 

participa de projetos de extensão, iniciação científica ou monitoria (para os cursos de 

licenciatura) poderá solicitar a validação dessas atividades como Estágio Curricular 

Obrigatório, desde que previstas no Projeto Pedagógico do Curso.  

 

I – Caberá ao aluno preencher formulário de aproveitamento de estágio na Coordenação 

do Curso, devendo anexar os seguintes documentos:  

a) Na condição de empregado, cópia do contrato de trabalho, declaração da organização 

onde atua, em papel timbrado e dirigida ao UNIPÊ, devidamente assinada e carimbada 

pelo representante legal da organização, indicando o cargo ocupado na empresa e as 

atividades profissionais desempenhadas pelo estudante, com carga horária desenvolvida. 

b) Na condição de empresário, cópia do Contrato Social, cartão do CNPJ da empresa, 

comprovando que o estudante participa do quadro societário da organização, exigindo-se 

comprovação de vínculo no semestre em curso. 

c) Na condição de participação em Projetos de Pesquisa, Iniciação Cinetífica ou 

monitoria, apresentar requerimento de validação de estágio, declaração do docente 

responsável pela coordenação do projeto de extensão, pesquisa ou monitoria, com 

anuência do setor responsável, indicando as atividades programadas para o aluno, com 

carga horária equivalente ou superior à disciplina de Estágio Curricular Supervisionado. 

II – Ocorrendo DEFERIMENTO, o aluno cumprirá com todas as obrigações da disciplina  

de estágio, como apresentação de relatórios parciais e finais; 

III – Ocorrendo INDEFERIMENTO, o aluno deverá realizar estágio OBRIGATÓRIO 

cumprindo todas as etapas e atividades relativas à disciplina. 

    

 

CAPÍTULO VI - DA ORGANIZAÇÃO 
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Art. 22 – A coordenação de estágio é designada por ato da Reitoria do 

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ. 

 

Art. 23 - A estrutura  do Estágio é constituída da seguinte forma: 

I – Coordenação de estágio Institucional    

II – Coordenação de curso; 

II – Supervisor(es) de Estágio(s) por curso; 

III –  Professor(es) orientador(es) de Estágio por curso; 

IV – Alunos estagiários; 

V – Concedentes de Estágios.  

 

Art. 24 - O Estágio obedece ao Regimento Geral do UNIPÊ, em consonância com os 

Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e o presente regulamento. As particularidades do 

estágio de cada curso poderão ser tratadas nos Manuais de Estágio específicos.  

 

CAPÍTULO VII - DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 25 - Compete à Coordenação de estágio do UNIPÊ:  

I. Elaborar e propor o Regulamento Institucional de Estágio; 

II. Propor a elaboração de Manuais de Estágio específicos por curso, em conjunto 

com os supervisores de estágios, atendendo às especificidades das áreas, conforme 

Projeto Pedagógico do Curso,  a ser aprovado pelo colegiado do curso; 

III. Elaborar semestralmente o calendário do Estágio Institucional, de acordo com o 

calendário acadêmico do UNIPÊ; 

IV. Validar, semestralmente, com os supervisores de estágios dos cursos, a relação 

dos alunos estagiários, período de estágio, local e carga horária;  

V. Avaliar, semestralmente, o relatório de todas as atividades realizadas no Estágio 

obrigatório, encaminhado pelo supervisor de estágio do curso; 

VI. Propor  e cadastrar os cenários de práticas dos cursos presenciais e os ambientes 

profissionais dos cursos a distância, das instituições públicas, filantrópicas e/ou 

privadas que assegurem o oferecimento do estágio; 

VII. Validar a pactuação de estágio com as instituições concedentes; 

VIII. Propor, se necessário, as alterações nas minutas de convênio previamente 

elaboradas; 
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IX. Manter contato com o representante das instituições públicas, 

filantrópicas e privadas, visando o aprimoramento e a solução de problemas 

relativos aos estágios, realizando visitas e reuniões, quando necessárias; 

X. Acompanhar  o cumprimento das normas dos Estágios Obrigatórios dos cursos de 

graduação;  

XI. Aprovar, quando houver, a indicação do supervisor de estágio, realizada pelo 

coordenador de curso, definindo a carga horária semestral;  

XII. Assessorar, acompanhar e avaliar os supervisores de estágio, bem como avaliar o 

desenvolvimento de estágios dos cursos; 

XIII. Promover reuniões para análise e discussão de temas relacionados a estágios, bem 

como ações visando à qualificação nos cenários de estágios; 

XIV. Definir indicadores de acompanhamento relativos a estágio e divulgá-los entre os 

cursos; 

XV. Normatizar e padronizar os formulários para controle e acompanhamento dos 

estágios; 

XVI. Definir critérios e instrumentos de avaliação para o estagiário, conforme o perfil 

de egresso de cada curso, e em consonância com as orientações e documentações 

instituicionais existentes; 

XVII. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regulamento e as deliberações das 

Pró-Reitorias Acadêmica e de Pós-Graduação e Educação Continuada; 

XVIII.  Revisar o presente Regulamento anualmente, promovendo as atualizações 

necessárias; 

XIX. Elaborar Plano de Trabalho e relatório anual a serem entregues às Pró-reitorias; 

XX. Promover eventos anuais com todos os atores envolvidos na realização de 

estágios, para promoção de integração com mundo do trabalho, fomento à 

pesquisa e inovação.  

XXI. Desempenhar outras tarefas inerentes à sua função e não especificadas neste 

Regulamento. 

 

Art. 26 - Compete ao Coordenador de Curso: 

 

I. Descrever no PPC as ações efetivas para Estágio Curricular Supervisionado, em 

conjunto com o Núcleo Docente Estruturante (NDE),  colegiado do curso e o(s) 

professor(es) supervisor(es) do estágio;  
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II. Sugerir à Coordenação de Estágio, quando houver necessidade, o 

supervisor de estágio responsável pelo acompanhamento pedagógico, supervisão 

e avaliação dos estágios; 

III. Coordenar e gerenciar os estágios, de acordo com o Regulamento Geral do 

Estágio, em conjunto com o(s) professor(es) supervisor(es) de estágio; 

IV. Definir, em conjunto com os supervisores de estágios do curso e, buscando 

atender o perfil do egresso, os cenários de prática, ambientes profissionais e 

instituições concedentes, considerando os convênios existentes e/ou propondo 

novos.  

V. Avaliar e acompanhar o cumprimento dos Planos de Ensino e dos Planos de Aula  

do Componente Curricular de  Estágio; 

VI. Definir professor orientador/preceptor, como responsável para acompanhar e 

avaliar as atividades do aluno estagiário; 

VII. Estabelecer a relação e a carga horária dos professores orientadores de estágios; 

VIII. Encaminhar à Comissão de Estágio Institucional do UNIPÊ os Termos de 

Compromisso do Estágio,  para assinatura; 

IX. Zelar pelo cumprimento dos termos estabelecidos no convênio entre as 

concedentes  e o  UNIPÊ; 

X. Validar Plano de Atividades de Estágio, nos casos em que o curso não possui 

supervisor de estágio; 

XI. Manter sob a guarda da coordenação, as vias dos Termos de Compromisso de 

Estágio, destinadas à IES, visando sua apresentação aos órgãos reguladores ou de 

fiscalização, sempre que necessário; 

XII. Cumprir e fazer cumprir as disposições do presente Regulamento e demais atos 

normativos internos. 

XIII. Desempenhar outras tarefas inerentes à sua função e não especificadas neste 

Regulamento. 

 

 

Art. 27 - Compete ao Supervisor de Estágio Curricular Supervisionado: 

 

I. Supervisionar  e acompanhar o desenvolvimento das ações efetivas para Estágio, 

descritas no Projeto Pedagógico do Curso em conjunto com à Coordenação de 

estágio, coordenação do curso e o Núcleo Docente Estruturante (NDE); 
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II. Propor com o Coordenador do Curso os cenários de prática, 

ambientes profissionais e instituições concedentes, considerando os convênios 

existentes e/ou propondo novos, buscando atender o perfil do egresso, 

III. Avaliar permanentemente, em conjunto com os demais professores, as estratégias 

para gestão da integração entre ensino e o mundo  do trabalho, propondo 

mudanças e inovações, sempre que necessário;  

IV. Realizar todas as atividades pertinentes ao processo informatizado da gestão de 

estágio  indicado pela Coordenação de estágio;  

V. Coordenar a  articulação dos professores na execução do Plano de Atividades do 

Estágio, processo de avaliação e encerramento do Componente Curricular; 

VI. Divulgar, quando for o caso, a escala de grupos e estágios a serem realizados  

pelos alunos; 

VII. Prever, relacionar e solicitar  em formulário próprio, quando for o caso, os 

materiais e equipamentos a serem utilizados no Estágio, verificando suas 

condições de uso; 

VIII. Manter contato com o representante das instituições concedentes, visando ao 

aprimoramento e à solução de problemas relativos aos estágios; 

IX. Realizar, semestralmente, tratativas com vistas  à pactuações com as instituições 

públicas, filantrópicas ou privadas;  

X. Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 

realização de verificações de aprendizagem;  

XI. Cumprir e zelar pelo cumprimento da Lei de estágio nº 11.788 de 25 de 

Setembro de 2008, o Regulamento do Estágio, o Código de Ética Profissional, as 

Normas da Instituição concedente do Estágio, e o horário de funcionamento do 

Estágio, além de zelar pela manutenção dos convênios entre as instituições 

públicas, filantrópicas,  privadas e o UNIPE;  

XII. Elaborar Plano de Trabalho e relatório anual a serem entregues a Coordenação 

de Estágio; 

XIII. Desempenhar outras tarefas inerentes à sua função e não especificadas neste 

Regulamento. 

 

Art. 28 - Ao Professor orientador/preceptor de estágio competirá: 
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I. Orientar os alunos quanto  a execução das atividades de estágio 

supervisionado nos aspectos específicos de sua área de atuação, em alinhamento 

com o Plano de Ensino do Componente Curricular. 

II. Acompanhar e avaliar, através de instrumentos próprios, as ações, a assiduidade 

e o desenvolvimento coerente com o Plano de Atividades de estágio, da 

concedente e do curso.  

III. Visitar e avaliar a concedente, visando conhecer o local, o tipo de atividade, o 

supervisor técnico e as questões de segurança do ambiente ao qual o estagiário 

exercerá suas atividades, relatando-as ao Coordenador do Curso. 

IV. Participar das reuniões convocadas pela Coordenação do Curso, pela Coesi ou 

pelo Supervisor de Estágio; 

V. Entregar ao Supervisor de Estágio, para validação, os Planos de Atividades do 

Estágio e Termos de Compromisso dos Estágios Obrigatórios dos alunos 

estagiários. 

VI. Realizar visitas ou reuniões periódicas, presencialmente ou por meio de 

tele/webconferência, para acompanhamento e alinhamento das atividades 

inerentes aos estagiários.  

VII. Exercer as demais atribuições inerentes à docência, não especificadas neste 

Regulamento;  

 

Art. 29 - Compete ao aluno estagiário as seguintes atribuições: 

 

I. Apresentar a documentação exigida pela Instituição de Ensino e condente de 

estágio, no prazo estabelecido pelo curso; 

II. Elaborar e cumprir as ações previstas no Plano de Atividades do Estágio, sob 

supervisão do professor orientador/preceptor e supervisor técnico da concedente; 

III. Ser assíduo e pontual às atividades do estágio; 

IV. Comparecer aos locais de estágio, munido da documentação exigida e crachá de 

identificação; 

V. Respeitar as normas regimentais e disciplinares do estabelecimento onde se 

realiza o estágio, sujeito às sanções disciplinares da concedente e do Unipê; 

VI. Participar das orientações de estágio realizadas pelo professor; 

VII. Elaborar as atividades requeridas, conforme o cronograma do Componente 

Curricular; 
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VIII. Participar de reuniões, seminários, palestras organizadas pela 

Coordenação do Curso ou pela concedente de estágio, quando  convocado para 

tal; 

IX. Cumprir a carga horária de estágio e as atividades de avaliação previstas no 

Projeto Pedagógico de cada Curso; 

X. Entregar semestralmente os relatórios das atividades desenvolvidas no Estágio ao 

professor orientador de estágio. 

 

  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art 30  - O estágio de que trata este Regulamento não cria vínculo empregatício de 

qualquer natureza entre o aluno e a entidade concedente.  

 

Art. 31 - A Instituição de ensino providenciará o seguro de acidentes pessoais a todos os 

alunos em Estágio Obrigatório, cuja apólice será compatível com valores de mercado, 

conforme reste estabelecido no Termo de Compromisso. 

 

Art. 32 – A coordenação de estágio disponibilizará os modelos dos termos de 

Compromisso de Estágio, Relatório Semestral de Atividades, Termo aditivo, Termo de 

rescisão e requerimento de validação de estágio às coordenações e alunos através dos 

meios de comunicação institucionais. 

 

Art. 33 - Caso haja o descumprimento do termo de compromisso ou manifestação de 

desejo de interrupção de estágio por qualquer uma das partes, a entidade concedente e o 

estagiário deverão assinar Termo de Rescisão, além da apresentação do Relatório. 

 

Art. 34 – Os casos de estágio fora do país serão regulados subsidiariamente pela 

normativa institucional que dispõe sobre o Programa de mobilidade Acadêmica 

Internacional do UNIPÊ 

 

Art. 35 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Estágio Institucional do 

UNIPÊ. 
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Art. 36 - Este Regulamento entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições anteriores. 

 

 


