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APRESENTAÇÃO 

 

 

                Este documento tem por objetivo regulamentar o Estágio Supervisionado 

Obrigatório no Curso de Administração Pública, destacando a sua importância, orientando 

estudantes, docentes e demais interessados quanto às atividades a serem realizadas, bem 

como sobre as responsabilidades e competências de todos os envolvidos no processo. Além 

de definições gerais e da descrição da legislação, que orienta as práticas de estágio no 

contexto da Universidade, este documento apresenta os roteiros para elaboração do plano e 

dos relatórios de estágio e esclarece sobre o sistema de avaliação dos Estágios 

Supervisionados em Administração Pública I e II. Todos os modelos de formulários e 

documentos que serão utilizados durante o processo de estágio obrigatório constam do Guia 

de Formulários e Documentos, que deverá ser utilizado em conjunto com este Regulamento. 

 

O presente Regulamento de Estágios visa constituir-se em um instrumento de 

apoio em um período importante na vida acadêmica do estudante de administração pública, 

por este motivo estará em constante atualização e aprimoramento, portanto, novas versões 

poderão ser publicadas durante o período de sua vigência. 
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TÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

CAPÍTULO 1 – BASES ESTRATÉGICAS E LEGAIS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO 

 

 

SEÇÃO I - BASES ESTRATÉGICAS 

 

 

Art. 1. O desenvolvimento do Regulamento de Estágio supervisionado obrigatório do 

Curso de Administração Pública tem como base o Planejamento Estratégico do Centro de 

Ciências da Administração e Econômicas – CCA/ESAG e o Projeto Pedagógico do curso.  

§ 1º A missão do Centro de Ciências da Administração (CCA/ESAG) é realizar o 

ensino, a pesquisa e a extensão, de modo articulado, a fim de contribuir na formação de 

cidadãos críticos, criativos e reflexivos, comprometidos com a ética e a qualidade de vida, 

para o desenvolvimento das organizações e da sociedade. 

Art. 2. Este Regulamento de Estágio tem como objetivo auxiliar no cumprimento da 

missão da ESAG e dos objetivos do curso de administração pública, orientando e 

acompanhando o desenvolvimento dos Estágios Obrigatórios. 

 

 
SEÇÃO II - BASES LEGAIS 

 

 
Art. 3. O Regulamento do Estágio do Curso de Administração Pública é fundamentado 

na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e na Resolução 052/2008 

CONSUNI/UDESC. 
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TÍTULO II – ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO NA ESAG 

 

 

CAPÍTULO 2 - DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO NO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA ESAG 

 

 

SEÇÃO I – DAS FINALIDADES 

 

 
Art. 4. O Estágio supervisionado obrigatório no curso de Administração Pública da 

ESAG é um requisito obrigatório para obtenção do título de Bacharel. Constitui peça 

importante para a qualificação profissional do aluno. As atividades do Estágio 

Supervisionado Obrigatório fazem parte da estrutura curricular do Curso de Administração 

Pública, sendo o cumprimento de sua carga horária mínima, condição obrigatória para a 

obtenção do Diploma de Bacharel em Administração. Trata-se de atividade de fundamental 

importância para a complementação da formação acadêmica. 

Art. 5. É finalidade primordial do Estágio supervisionado obrigatório a integração do 

aluno com o mercado de trabalho, o desenvolvimento do conhecimento, propiciando o seu 

crescimento profissional e acadêmico. Assim, o Estágio Supervisionado Obrigatório no curso 

de Administração Pública constitui-se, obrigatoriamente, de uma experiência de trabalho de 

campo, cujas atividades práticas são realizadas sob a orientação de conceitos e 

fundamentos teóricos adquiridos, prévia ou simultaneamente, pelos acadêmicos. 

Art. 6. O Estágio supervisionado obrigatório pretende estabelecer-se como um espaço 

pedagógico, de aprendizagem e de troca de saberes entre acadêmicos, profissionais, 

professores e instituições.  

Art. 7. O Estágio Supervisionado Obrigatório abrange as atividades desenvolvidas em 

um contexto de trabalho diretamente relacionado às áreas do curso, que proporcionam 

aprendizagem profissional aos acadêmicos regularmente matriculados. São atividades 

acompanhadas e avaliadas pela instituição de ensino e por um representante da Unidade 

Concedente de Estágio. O acadêmico deve se inserir no contexto efetivo de trabalho, 

desenvolver habilidades, competências e atividades relacionadas à sua formação 

profissional no campo da Administração Pública. Ou seja, o Estágio Supervisionado 

Obrigatório é composto pelo conjunto de atividades relevantes que contribuem para 

aprimorar as habilidades dos acadêmicos como administradores públicos.  
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SEÇÃO II – DOS OBJETIVOS 

 

 

Art. 8. São objetivos do Estágio Supervisionado Obrigatório do Curso de 

Administração Pública da ESAG/UDESC: 

I. Proporcionar aos acadêmicos a imersão em um contexto de trabalho, 

oportunizando aprendizagem a partir das experiências práticas e a complementação do 

ensino por meio da relação teoria e prática; 

II. Contribuir para o desenvolvimento de uma visão mais ampla e crítica do 

acadêmico acerca da profissão de administrador público; 

III. Contribuir para o aprimoramento das práticas da Unidade Concedente de 

Estágio; 

IV. Fomentar a integração do meio acadêmico com as organizações e a sociedade; 

V. Possibilitar ao acadêmico a vivência de atividades próprias da profissão de 

Administrador Público, abrangendo as funções de planejamento, organização, direção, 

supervisão e avaliação. 

 

 

SEÇÃO III – DA DISTRIBUIÇÃO DOS ESTÁGIOS NA MATRIZ CURRICULAR 

 

 

Art. 9. O projeto pedagógico do curso de administração pública tem duas versões: a 

de 2005 e a de 2008. O currículo de 2005 define que os Estágios Supervisionados I e II têm 

um total de carga horária total de 300 horas-aula, iniciando o Estágio Supervisionado I no 

6º termo e o II no 7º termo, mais 30 horas-aula de Seminário de Estágio. O currículo de 

2008 define que os Estágios Supervisionados I e II têm um total de carga horária total de 

360 horas-aula, iniciando o Estágio Supervisionado I no 7º termo e o II no 8º termo.  

 

 

SEÇÃO IV – DAS ÁREAS, CAMPOS E ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

 
Art. 10. A definição de áreas, campos e atividades de estágio estão diretamente 

vinculadas às áreas de competência do curso, ou seja, consideram-se como áreas de 

estágio em Administração Pública todas aquelas que tratam do campo de conhecimento 

previsto nas Diretrizes Curriculares contidas no Projeto Pedagógico. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Cabe ao professor orientador a análise e definição acerca da 

área, do local e das propostas de estágio apresentadas pelo aluno, garantindo sempre a 

articulação com as diretrizes e foco do curso. 

Art. 11. A busca pelo campo / local do estágio segue as seguintes condições: 

I- A responsabilidade primeira pela procura do campo/local de estágio é do aluno, 

sendo papel do Coordenador de Estágios do curso de Administração Pública e do professor 

orientador avaliar se o campo/local está articulado com as áreas de competência e os 

objetivos do curso; 

II- O Coordenador de Estágios do curso de Administração Pública em conjunto com 

a Coordenadoria de Estágios da ESAG, assim como a Chefia de Departamento e os 

professores do curso, também poderão indicar locais para o desenvolvimento dos estágios, 

devendo os mesmos serem coerentes com os propósitos da formação acadêmica dos 

estudantes. 

Art. 12. De modo específico, a definição dos campos de atuação para o Estágio 

supervisionado obrigatório deverá considerar, no nível institucional, qualquer um dos três 

setores que envolvem a Administração Pública, quais sejam:  

a) 1º Setor (administração pública direta e indireta) - Atuação junto ao Poder Público, 

nas esferas municipal, estadual e federal, em qualquer atividade que envolva a gestão de 

organizações a ele vinculadas e que atendam às áreas de competência do Curso. 

b) 2º Setor (organizações do setor privado) - Atuação em organizações empresariais 

em qualquer atividade ligada à gestão, desde que relacionada às áreas de competência do 

curso. Atuação em programas e/ou projetos de responsabilidade social corporativa, que 

envolvam gestão social e/ou ambiental. 

c) 3º Setor (organizações não-governamentais, tais como: organizações voluntárias, 

associações, fundações, cooperativas, dentre outros) - Desenvolvimento em qualquer 

atividade que envolva a gestão das organizações, desde que atendam às áreas de 

competência do curso. 

Art. 13. Em relação à definição das áreas, campos e atividades de estágio, no 

contexto Curso de Administração Pública destacam-se os seguintes conceitos: 

I- Serviço Público: conjunto de atividades voltadas à produção e à satisfação do 

bem comum. 

II- Administração Pública: processo pelo qual se organiza e coordena recursos 

públicos e pessoas com a finalidade de formular, implementar e gerenciar decisões relativas 

a políticas públicas. 

III- Responsabilidade Social Empresarial: iniciativas do setor privado voltadas à 

produção do bem comum em cooperação e sob coordenação da administração pública. 
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IV- Terceiro Setor: corresponde às instituições com preocupações e práticas 

sociais, sem fins lucrativos, que geram bens e serviços de caráter público, tais como: ONGs, 

instituições religiosas, clubes de serviços, entidades beneficentes, centros sociais, 

organizações de voluntariado, entre outros. 

Art. 14. Os acadêmicos funcionários de empresas privadas e/ou de organizações 

públicas ou do terceiro setor podem realizar o estágio no seu órgão de origem / local de 

trabalho, desde que atendam as seguintes condições: 

I- A área e as atividades de estágio devem estar diretamente relacionadas com o 

que prevê a matriz curricular do Curso de Administração Púbica; 

II- O plano de estágio deverá ser aprovado pelo professor orientador; 

III- O órgão / setor deverá oferecer as condições de trabalho necessárias para o 

desenvolvimento do estágio, emitindo formalmente a autorização para que o acadêmico 

realize as atividades. A seção deste Regulamento que trata de Convalidação e do 

Aproveitamento de Atividades trata em maiores detalhes esta situação. 

 

 

SEÇÃO V – DA MODALIDADE DE ESTÁGIO  

 

 
Art. 15. A modalidade para desenvolvimento do Estágio supervisionado obrigatório no 

Curso de Administração Púbica é o Estudo de caso. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Estudo de Caso pode ser assim caracterizado: 

a) É um estudo aprofundado de uma situação/fenômeno ou objeto particular 

(produto, pessoa, grupo de pessoas, organização, programa, processo ou unidade social, 

instituição, etc.);  

b) É usado para investigar fenômenos contemporâneos no contexto da vida real; 

c) É aplicável para o estudo de assuntos da Administração em determinada 

organização pública, empresarial ou do terceiro setor. 
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CAPÍTULO 3 – DAS ATRIBUIÇÕES 

 

 

SEÇÃO I – DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE ESTÁGIOS DA ESAG 

 

 

Art. 16. O Coordenador de Estágios da ESAG é docente efetivo da UDESC, nomeado 

pela Direção, a partir de critérios específicos de cada Centro. É responsável pela 

coordenação, administração e supervisão geral do estágio em nível de Centro e responde 

pela Presidência do Comitê de Avaliação do Estágio Supervisionado no CCA/ESAG. 

Art. 17. São atribuições do Coordenador Geral de Estágios da ESAG: 

I. Cumprir e fazer cumprir o Regulamento de Estágio, trabalhando em conjunto 

com os Departamentos da ESAG; 

II. Coordenar as atividades administrativas da Coordenação de Estágios; 

III. Disponibilizar o Regulamento e a Legislação que rege o Estágio Supervisionado 

aos professores orientadores, alunos e demais interessados; 

IV. Encaminhar, orientar e prestar informações sobre as normas e procedimentos 

para o estabelecimento de convênios e dos Termos de Compromisso de Estágio com 

instituições públicas, privadas e outras não governamentais; 

V. Manter levantamento atualizado e divulgar ofertas e oportunidades de estágio 

relevantes e adequadas aos Cursos da ESAG, junto a alunos e professores; 

VI. Organizar, juntamente com o Coordenador de Estágio dos departamentos, 

reuniões informativas e/ou formativas com professores orientadores e estagiários; 

VII. Deliberar sobre problemas disciplinares ocorridos no processo de estágio; 

VIII. Deliberar sobre solicitações feitas por alunos e professores durante o período de 

estágio; 

IX. Elaborar normas, procedimentos e propõe alterações neste Regulamento, 

quando necessário, em conjunto com os departamentos da ESAG. 
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SEÇÃO II – DAS ATRIBUIÇÕES DO MEMBRO DO COMITÊ DE ESTÁGIOS PELO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Art. 18. O membro do Comitê de Estágios é docente efetivo da UDESC, designado 

pelo Departamento de Administração Pública. 

Art. 19. São atribuições do membro do Comitê de Estágios pelo Curso de 

Administração Pública: 

I. Orientar e informar acadêmicos e professores do Departamento sobre as normas 

e os procedimentos de Estágio no Curso, bem como sobre eventuais alterações no 

processo; 

II. Cooperar com a Coordenação de Estágios da ESAG por meio da proposição de 

convênios para realização de estágios obrigatório e não-obrigatório, dentro da área de 

abrangência do Curso de Administração Púbica; 

III. Avaliar as propostas e demandas feitas por organizações para a realização de 

estágios, a fim de verificar sua adequação ao Projeto Pedagógico do curso e às 

necessidades de formação dos acadêmicos;  

IV. Auxiliar os acadêmicos na designação do professor orientador, emitindo parecer 

final sobre a compatibilização da orientação do Estágio;  

V. Estabelecer comunicação com professores e acadêmicos do Curso, 

sistematizando e divulgando, semestralmente, a listagem atualizada dos docentes e sua 

respectiva área de atuação, com vistas à adequada seleção e articulação entre orientadores 

e orientandos; 

VI. Orientar os alunos sobre o envio dos documentos de Acompanhamento e 

Avaliação do Estagiário pelo Supervisor de Campo e o Termo de Compromisso de Estágio ao 

Supervisor de Campo; 

VII. Realizar visitas nas unidades concedentes de estágio, sempre que necessário; 

VIII. Articular o Departamento de Administração Pública e a Coordenação Geral de 

Estágio diante da necessidade de revisão e de alterações neste Regulamento. 
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SEÇÃO III – DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

 

Art. 20. A designação do Professor Orientador de Estágio será acompanhada pelo 

Coordenador de Estágio no Departamento de Administração Pública e pelo Coordenador 

Geral de Estágios da ESAG. O Professor Orientador deve demonstrar uma postura de 

comprometimento, atenção e responsabilidade/disponibilidade com o processo educativo do 

seu aluno/orientando uma vez que tem um papel fundamental no processo de formação dos 

acadêmicos, devendo assumir e desenvolver, as funções e atividades de natureza técnica e 

as atribuições que lhe são designadas. 

Art. 21. Ao Professor Orientador compete: 

I. Avaliar as propostas e demandas feitas pelo Supervisor de Campo para a 

realização do estágio, a fim de compatibilizá-las com o projeto pedagógico do curso, os 

objetivos do estágio e com as necessidades de formação do acadêmico; 

II. Orientar os alunos na elaboração do Plano de Estágio; 

III. Analisar e aprovar o Plano de Estágio apresentado pelo aluno; 

IV. Manter contato com o Supervisor de Campo de forma a acompanhar a atuação 

do acadêmico; 

V. Acompanhar, por meio de encontros periódicos, o desenvolvimento do estágio e 

o desempenho do acadêmico estagiário, em cumprimento à carga horária alocada para 

orientação;  

VI. Verificar o andamento das atividades, a assiduidade do acadêmico e o 

desenvolvimento coerente com as propostas e expectativas, tanto do acadêmico estagiário 

como da Unidade Concedente de Estágio e da ESAG; 

VII. Visitar os locais de estágio para fins de acompanhamento, sempre que 

necessário; 

VIII. Avaliar os Relatórios de Estágio I e II, emitindo parecer e atribuindo o conceito 

final, conforme orientações deste Regulamento; 

IX. Propor, quando necessário, aos Coordenadores de Estágio da ESAG e do 

Departamento, eventuais melhorias no estágio supervisionado. 
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SEÇÃO IV – DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

 

 

Art. 22. Para realizar o Estágio Supervisionado Obrigatório, o acadêmico vinculado ao 

currículo 2005 do Curso de Administração Púbica deverá estar matriculado no 6º termo para 

a realização do Estágio Supervisionado I, e no 7º termo para o Estágio Supervisionado II. Já 

se estiver seguindo o currículo 2008-1 deverá estar matriculado no 7º termo para a 

realização do Estágio Supervisionado I e no 8º termo para o Estágio Supervisionado II. 

Art. 23. Ao aluno estagiário compete: 

I. Conhecer e cumprir as determinações do Regulamento de Estágio e da legislação 

pertinente, assim como os prazos para o seu cumprimento; 

II. Escolher o campo (instituição/organização) para realizar o estágio, em 

consonância às diretrizes e áreas de atuação definidos no Projeto Pedagógico do Curso de 

Administração Púbica; 

III. Propor o nome de um professor do quadro de docentes do Departamento de 

Administração Pública ou, eventualmente, dos demais Departamentos da ESAG, para ser o 

seu orientador de estágio; e submeter o nome do professor orientador à Coordenação de 

Estágios do Departamento para análise e deferimento; 

IV. Comparecer ao local do estágio nos dias e horários estabelecidos no Termo de 

Compromisso de Estágio e no Plano de Estágio; 

V. Comparecer aos encontros previstos com o Professor Orientador e o Supervisor 

de Campo para discussão, planejamento e análise dos trabalhos.  

VI. Manter sigilo das atividades e informações a que tiver acesso na organização 

onde realiza seu estágio, salvo quando autorizada a divulgação; 

VII. Elaborar e encaminhar o Plano do Estágio para o Professor Orientador em tempo 

hábil, para análise, avaliação e posterior encaminhamento no prazo estabelecido pela 

Coordenação Geral de Estágios da ESAG; 

VIII. Organizar toda a documentação pertinente ao estágio e atender aos prazos 

estipulados para encaminhamento; 

IX. Apresentar à Coordenação de Estágios da ESAG os Relatórios I e II, elaborados 

de acordo com as normas deste Regulamento e da ABNT, para a avaliação do professor 

orientador. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O não comparecimento do acadêmico estagiário às sessões de 

orientação sem justificativa factível, assim como a falta de contato por tempo considerado 

demasiado pelo Professor Orientador desobriga este professor de dar continuidade ao 

processo de orientação do acadêmico. Nessa situação, será responsabilidade do acadêmico 



 16 

providenciar um novo professor para orientá-lo, ou atender às exigências e demandas do 

seu Orientador para o restabelecimento do compromisso. 

 

 

SEÇÃO V – DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE CAMPO 

 

 

Art. 24. O Supervisor de Campo será um profissional vinculado à Unidade 

Concedente de Estágio, designado pela UCE, relacionado ao setor onde o estudante 

desempenhará suas atividades de estágio. O Supervisor de Campo deve se dispor a 

supervisionar e orientar as atividades do acadêmico na Unidade Concedente de Estágio. 

Art. 25. À Unidade Concedente de Estágio e ao Supervisor de Campo compete: 

I. Definir a demanda da Unidade Concedente de Estágio em articulação com o 

Professor Orientador;  

II. Orientar e supervisionar o estagiário em seu programa de trabalho e na 

realização das atividades na Unidade Concedente de Estágio; 

III. Disponibilizar de tempo para acompanhar o trabalho do acadêmico estagiário; 

IV. Fornecer informações pertinentes e relevantes sobre a Unidade Concedente de 

Estágio, para que o acadêmico possa desenvolver o seu trabalho; 

V. Informar ao Professor Orientador sobre eventuais problemas do estagiário na 

Unidade Concedente de Estágio e solicitar, se necessário, a presença do Coordenador de 

Estágio do Curso e/ou do Professor Orientador, para discussão e solução de problemas 

comuns; 

VI. Avaliar o estagiário sob o ponto de vista ético e técnico, encaminhando os 

resultados da avaliação ao Professor Orientador de estágio, mediante formulário próprio; 

VII. Avaliar o processo e os resultados das ações realizadas pelo acadêmico 

estagiário, considerando as demandas da Unidade Concedente de Estágio. 
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CAPÍTULO 4 – DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

 
SEÇÃO I – DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS 

SUPERVISIONADOS OBRIGATÓRIOS I E II 

 

 
Art. 26. As atividades de Estágio do Curso de Administração Púbica estão divididas 

em dois momentos: Estágio supervisionado obrigatório I e Estágio supervisionado 

obrigatório II. 

Art. 27. O Estágio supervisionado obrigatório do Curso de Administração Púbica será 

operacionalizado observando-se os requisitos e procedimentos a seguir: 

I- Matrícula, pré-requisitos e período de realização; 

II- Procedimentos para o início do Estágio supervisionado obrigatório; 

III- Estrutura e conteúdo dos Relatórios I e II; 

IV- Elaboração de um Artigo a partir do Relatório II; 

V- Prazos e penalidade por atrasos; 

VI- Convênios para a realização do Estágio supervisionado obrigatório; 

VII- Termo de compromisso de estágio; 

VIII- Responsabilidade pelo seguro contra acidentes pessoais; 

IX- Convalidação e aproveitamento de atividades; 

X- Validação; 

XI- Estágios no período de férias; 

XII- Extinção e conclusão do estágio. 

 

 

SEÇÃO II – DA MATRÍCULA E PRÉ-REQUISITOS 

 

 

Art. 28. Todos os alunos matriculados no Curso de Administração Púbica da ESAG/ 

UDESC, devem desenvolver as atividades relativas aos Estágios Supervisionados 

Obrigatórios I e II, desde que se matriculem e iniciem suas atividades, conforme o projeto 

pedagógico do curso e o calendário acadêmico anual. 
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§ 1º. Os alunos que já exercem atividades profissionais na área também estão 

sujeitos às determinações deste Regulamento devendo matricular-se, nos termos previstos, 

em ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO I e, depois, em ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO II. 

Art. 29. As matrículas deverão ser realizadas nos semestres nos quais serão 

desenvolvidos os Estágios Supervisionados I ou II de acordo com o previsto no projeto 

pedagógico do curso. 

§ 1º. A matrícula em Estágio supervisionado obrigatório I ou II deverá ser 

acompanhada da matrícula da disciplina Seminário de Estágio quando projeto pedagógico 

determinar que ocorram no mesmo semestre (currículo 2005). 

Art. 30. Os alunos somente poderão realizar o Estágio supervisionado obrigatório II 

se tiverem concluído, e sido aprovados, no Estágio supervisionado obrigatório I assim como 

atender aos pré-requisitos estabelecidos nos projetos pedagógicos dos cursos. 

Art. 31. A matrícula nos Estágios Supervisionados e na disciplina Seminário de 

Estágio, quando cabível, deverá ocorrer a partir dos seguintes períodos: 

§ 1º Currículo 2005 

a) 6º termo: 

- Pesquisa Social (recomendado) – 60 horas-aula; 

- Seminários de Estágio supervisionado obrigatório - 30 horas-aula; 

- Estágio supervisionado obrigatório I – 150 horas. 

b) 7º termo: 

- Estágio supervisionado obrigatório II – 150 horas. 

§ 2º Currículo 2008: 

c) 7º termo: 

- Estágio supervisionado obrigatório I – 180 horas. 

d) 8º termo: 

- Estágio supervisionado obrigatório II – 180 horas. 
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SEÇÃO II – PROCEDIMENTOS PARA O INÍCIO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO 

 

 

Art. 32. Os procedimentos iniciais e os documentos necessários devem ser 

apresentados na Coordenadoria de Estágios respeitando o cronograma publicado no início 

de cada semestre.  

§ 1º. Os documentos a serem entregues após 45 dias do semestre letivo no qual o 

aluno inicia as atividades de Estágio supervisionado obrigatório I são os seguintes: 

I- Declaração (modelo 1 do Guia de Formulários e Documentos) do aluno de que 

tem conhecimento das regras do estágio supervisionado obrigatório e das datas de entrega 

dos relatórios I e II; 

II- Ficha de Inscrição (modelo 2 do Guia de Formulários e Documentos), 

devidamente preenchida; 

III- Plano de Estágio: a ser entregue em aproximadamente 45 dias (previsto no 

Calendário de Estágio), após o início do semestre no qual o acadêmico começa suas 

atividades de Estágio Supervisionado Obrigatório. Os itens que compõem o Plano de Estágio 

são: identificação do estagiário, do professor orientador e do supervisor de campo; 

caracterização da Unidade Concedente de Estágio; identificação da demanda; planejamento 

das atividades (maiores detalhes no anexo B, item I, deste Regulamento); 

IV- Declaração do professor orientador (modelo 3 do Guia de Formulários e 

Documentos) atestando concordância como plano de estágio apresentado e 

comprometimento com a orientação; 

V- Termo de Compromisso do Estágio (modelo 4 do Guia de Formulários e 

Documentos), de acordo com as orientações deste Regulamento; 

VI- Caso o Estágio supervisionado obrigatório seja realizado na organização na qual 

o aluno tem vínculo empregatício, o Termo de Compromisso deve ser substituído por cópia 

autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social com registro do contrato de 

trabalho e por Autorização para Realização do Estágio (modelo 5 do Guia de Formulários e 

Documentos); 

VII- Caso não haja convênio entre a unidade concedente de estágio e a Udesc, e a 

UCE fizer questão de que o convênio seja estabelecido, este poderá ser realizado com o 

auxílio da Coordenadoria de Estágios1. 

 

                                                
1 Maiores detalhes sobre os convênios com a Udesc na página da PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento no site 
da Udesc (www.udesc.br). 
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SEÇÃO III – DOS OBJETIVOS E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS DE ESTÁGIO I E II 

 

Art. 33. O Estágio Supervisionado Obrigatório I tem como objetivos:  

I. Identificar a demanda da Unidade Concedente de Estágio (necessidades da 

instituição vinculadas à área de formação do acadêmico);  

II. Realizar diagnóstico da situação-problema; 

III. Desempenhar atividades, relacionadas a este diagnóstico, na Unidade 

Concedente de Estágio. 

Art. 34. O Estágio supervisionado obrigatório I resulta na entrega do Relatório de 

Estágio I no final do semestre no qual o aluno inicia suas atividades de estágio (em data 

prevista no Calendário de Estágio da ESAG)2: 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Relatório de Estágio I é composto pelos seguintes itens: 

diagnóstico da situação problema; proposta de atividades para solução da situação 

problema (a serem desenvolvidas nos Estágios I e II); relato das atividades desenvolvidas 

no Estágio I. Em todas as etapas do relatório deverão ser estabelecidas correlações com a 

teoria (maiores detalhes no anexo B, item II, deste Regulamento). 

Art. 35. O Estágio supervisionado obrigatório II compreende a continuidade do 

desenvolvimento do Plano de Estágio, a finalização do processo de estágio e a conseqüente 

elaboração do Relatório de Estágio II. É o Estágio desenvolvido no 7º termo (currículo 2005-

2), conforme matriz curricular, com carga horária de 150 horas; e no 8º termo (currículo 

2008-1), conforme matriz curricular, com carga horária de 180 horas.  

Art. 36. O Estágio Supervisionado Obrigatório II tem como objetivos:  

I- Implementar a proposta de intervenção (em resposta à situação-problema 

definida no Estágio I);  

II- Avaliar o processo de estágio no que se refere à intervenção realizada. 

Art. 37. O Estágio Supervisionado Obrigatório II resulta na entrega do Relatório de 

Estágio II, do resumo deste e de um artigo (opcional) na Coordenadoria de Estágios no final 

do segundo semestre em que o aluno desenvolveu suas atividades de estágio (em data 

prevista no Calendário de Estágio).  

PARÁGRAFO ÚNICO: O Relatório de Estágio II é composto pelos seguintes itens: 

diagnóstico da situação problema; a proposta de intervenção anteriormente definida; relato 

das atividades desenvolvidas – intervenção realizada; avaliação do processo de Estágio; 

conclusões e recomendações. Em todas as etapas do relatório deverá ser estabelecida uma 

correlação com a teoria (maiores detalhes no anexo B, item III, deste Regulamento). Os 

esclarecimentos sobre o resumo e o artigo seguem na seção IV. 

                                                
2 Verificar os critérios diferenciados para fixação de prazos no caso dos estágios de férias. 
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SEÇÃO IV – DA PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESUMO E DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 

Art. 38. Após a conclusão do Relatório de Estágio II, o aluno deverá produzir um 

Resumo e, se optar por, um Artigo (maiores detalhes no anexo B, itens IV e V, deste 

Regulamento). 

§ 1º. A produção do Resumo é obrigatória, a produção do Artigo é opcional. 

§ 2º. A opção por produzir ou não o Artigo deverá ser feita pelo aluno de comum 

acordo com seu professor orientador. 

§ 3º. Para que o Estágio supervisionado obrigatório II seja considerado concluído, 

juntamente com o Relatório de Estágio II, o aluno deverá entregar um Resumo e, se optar, 

também um Artigo. 

§ 4º. Tanto os Resumos quanto o Artigos produzidos serão disponibilizados para 

consulta pela comunidade acadêmica e pela sociedade catarinense no site da Esag e/ou da 

Biblioteca Universitária. 

Art. 39. Optando pela produção do Artigo, o acadêmico deverá compreender as 

informações e seguir as orientações abaixo: 

I- O Artigo a ser produzido após a elaboração do Relatório de Estágio II é definido, 

para efeitos deste regulamento, como “um trabalho técnico-científico, escrito por um ou 

mais autores, com a finalidade de divulgar a síntese analítica de estudos e resultados de 

pesquisas” (UFPR, 2000, p.2); 

II- O Artigo deve ser elaborado com base no Relatório de Estágio II, deve ser um 

resumo do relatório elaborado e já aprovado pelo orientador; 

III- A estrutura do Artigo deve seguir as orientações deste Regulamento. 

 

 

SEÇÃO V – DOS PRAZOS E PENALIDADE POR ATRASO 

 

 

Art. 40. Os prazos para a realização dos Estágios Supervisionados I e II são 

divulgados pela Coordenadoria de Estágios da ESAG, em Calendário definido no início de 

cada ano letivo, em consonância ao cronograma apresentado pela Secretaria Acadêmica. 

§ 1º. O Calendário de Estágios Supervisionados poderá ser modificado durante o ano 

caso haja necessidade; 

§ 2º. Sendo modificado, a comunidade acadêmica será comunicada por meio do site 

da Esag, e-mails e murais da ESAG. 
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Art. 41. A definição dos prazos será realizada a cada ano e atenderá as necessidades 

da Secretaria Acadêmica e das atividades na Coordenadoria de Estágios. Os parâmetros 

abaixo são os que guiarão a elaboração do Calendário de Estágio anualmente: 

I. Estágio supervisionado obrigatório I no início do semestre: 

a) Entrega do Plano de Estágio acompanhado dos documentos discriminados no 

artigo 32 deste Regulamento – 45 dias após o início do semestre letivo; 

b) Entrega do Relatório de Estágio I (uma cópia encadernada + CD) – 30 dias antes 

do final do semestre letivo; 

c) Entrega do Relatório de Estágio II (uma cópia encadernada + CD + resumo + artigo 

(opcional)) – 30 dias antes do final do semestre letivo; 

II. Estágio supervisionado obrigatório I nas férias - ESTÁGIO DE FÉRIAS3: 

a) Entrega de requerimento e documentos comprobatórios justificando a 

necessidade de realização do Estágio supervisionado obrigatório I no período de férias - 45 

dias após o início do semestre; 

b) Entrega do Plano de Estágio acompanhado dos documentos discriminados no 

artigo 32 deste Regulamento – na última semana de junho (no caso de estágio nas férias do 

1º semestre) ou novembro (no caso de estágio nas férias do 2º semestre); 

c) Entrega do Relatório de Estágio I (uma cópia encadernada + CD) – 20 dias após o 

início do semestre letivo seguinte; 

d) Entrega do Relatório de Estágio II (uma cópia encadernada + CD + resumo + artigo 

(opcional)) – 20 dias após o início do semestre letivo seguinte. 

Art. 42. A entrega dos produtos do estágio obrigatório: documentos (modelos 1, 2, 3 

e 4 ou 5 do Guia de Formulários e Documentos) com o Plano de Estágio, Relatório de 

Estágio I, Relatório de Estágio II, Resumo e Artigo (opcional), fora dos prazos estabelecidos 

pela Coordenadoria de Estágios, estará sujeita às seguintes regras: 

I. O aluno que não cumprir o prazo de entrega de qualquer um dos produtos 

exigidos para o Estágio supervisionado obrigatório, por qualquer motivo, poderá fazê-lo em 

até 96 horas após a data agendada para a entrega do documento. Para isto o acadêmico 

deverá cumprir o descrito abaixo: 

a. Pagar a taxa4 de entrega com atraso (a mesma para solicitação de segunda 

chamada) e entregar o comprovante de pagamento; 

i. Caso não seja permitida a cobrança de taxa para entrega com 

atraso, o aluno terá o desconto de 0,3 (zero vírgula três) ponto por 

                                                
3 Verificar requisitos de habilitação para esta modalidade na seção XI deste capítulo. 
4 Quando for permitida a cobrança, caso contrário não há necessidade de pagamento de taxa. 
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dia de atraso adicional à data agendada no Calendário de Estágio 

para o produto do estágio obrigatório. 

b. Entregar o documento em atraso em até 96 horas (ou 4 dias úteis) após a 

data limite para a entrega formal registrada no Calendário de Estágios da ESAG. 

Art. 43. Após as 96 horas, tendo sido respeitado e cumprido o determinado no artigo 

42, os trabalhos que ainda configurarem atraso não serão recebidos. 

Art. 44. O não cumprimento dos prazos do Calendário de Estágios e a não observação 

das orientações dos artigos 42 e 43 resultam na necessidade de reinício das atividades de 

Estágio supervisionado obrigatório I ou II no semestre seguinte.  

  

 

SEÇÃO VI – DOS CONVÊNIOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO 

 

 

Art. 45. Os convênios entre as organizações ou unidades concedentes de estágio e a 

Universidade do Estado de Santa Catarina são realizados diretamente com a Pró-Reitoria de 

Planejamento, no entanto, os processos poderão ser encaminhados por meio da 

Coordenadoria de Estágios da ESAG/UDESC. 

§ 1º. As agências de integração, da mesma forma, devem ter um convênio 

estabelecido com a UDESC. 

Art. 46. Para o estabelecimento dos convênios o acadêmico poderá seguir as 

seguintes orientações: 

I. Solicitar à unidade concedente do estágio (organização na qual o estágio será 

realizado) que realize o convênio diretamente com a UDESC; 

II. Caso a organização solicite a intervenção do aluno, este poderá: 

a. Verificar junto a UDESC ou à organização concedente do estágio se o 

convênio já existe ou não; 

b. Solicitar à unidade concedente do estágio que forneça os dados pertinentes a 

esta para o preenchimento do modelo de convênio utilizado pela UDESC; 

c. Solicitar à unidade concedente do estágio que, por meio de seu representante 

legal, assine as duas vias do termo de convênio; 

d. Encaminhar em duas vias o modelo de convênio, devidamente preenchidas e 

assinadas, pela unidade concedente do estágio para a Coordenadoria de Estágios da ESAG 

que procederá então com os trâmites internos. 
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SEÇÃO VII – DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 

 

Art. 47. Os Estágios Supervisionados são aceitos com a celebração de Termo de 

Compromisso de Estágio. 

§ 1º. O Termo de Compromisso é documento indispensável para vinculação no Estágio 

supervisionado obrigatório, salvo em casos em que não se constituir requisito para a 

caracterização de estágio, como no caso da convalidação de atividades5. A celebração do 

Termo de Compromisso não depende da prévia existência de Convênio assinado entre a 

unidade concedente do estágio e a unidade interveniente (universidade), salvo em casos 

nos quais a unidade concedente de estágio faça questão do estabelecimento do convênio. 

 § 2º. O Termo de Compromisso de Estágio na ESAG, quando estabelecido 

diretamente (sem a intervenção de um agente de integração) entre a UDESC e a unidade 

concedente de estágio, tem a validade de um convênio. 

§ 3º. Os agentes de Integração deverão ter convênio estabelecido com a UDESC. 

Art. 48. Quando da ocorrência de prorrogação do tempo de estágio, é firmado um 

Termo Aditivo (modelo 7 do Guia de Formulários e Documentos), observando-se as 

mesmas exigências na celebração e tramitação do Termo de Compromisso. 

Art. 49. O Termo de Compromisso de Estágio (modelo 4 do Guia de Formulários e 

Documentos) deve estar de acordo com todos os requisitos da Lei 11.788/2008. 

Art. 50. O Termo de Compromisso ou o Termo Aditivo, apresentados em prazo 

superior a 30 (trinta) dias de sua emissão, não serão recebidos pela Coordenadoria de 

Estágio. 

Art. 51. O aluno que já for sócio-proprietário, profissional autônomo ou empregado de 

uma empresa que for realizar seus Relatórios de Estágio com base na instituição com a qual 

já possui vínculo não precisa protocolar Termo de Compromisso junto à Coordenadoria de 

Estágio. Havendo aproveitamento de horas de estágios na situação aqui prevista, é 

obrigatório o acompanhamento da atividade por professor orientador a quem cumpre, 

ainda, avaliar os relatórios da unidade concedente6. 

 

 

                                                
5 Consultar orientações específicas para estes casos neste Regulamento. 
6 Verificar maiores detalhes na seção IX deste capítulo. 
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SEÇÃO VIII – DA RESPONSABILIDADE PELO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS 

 

 

Art. 52. De acordo com a Instrução Normativa PROPLAN no. 012/2007, que disciplina 

o pagamento de seguro contra acidentes pessoais de estudantes nos estágios curriculares 

obrigatórios não remunerados dos cursos de graduação da UDESC, fica resolvido que: 

Art. 1º. Na aplicação do disposto no art.1º da Resolução Nº 200/2006-CONSUNI a 

UDESC só se responsabilizará pelo pagamento do seguro contra acidentes 

pessoais em favor do estagiário nos casos de estágio curricular obrigatório 

não remunerado. 

Art. 2º. Para que ocorra o pagamento a que se refere o artigo anterior, será 

obrigatório o encaminhamento à Pró-Reitoria de Administração dos 

seguintes documentos: 

I – Solicitação formal assinada pelo(a) Coordenador de Estágios do Centro, ao qual 

o aluno está vinculado, contendo a informação que o estágio é obrigatório 

e não remunerado; 

II – Relação com o nome do estagiário(a), data de nascimento, número do CPF e 

endereço completo. 

(...) 

Art. 4º. Os processos que não atenderem o disposto nesta instrução normativa 

serão indeferidos e devolvidos a origem.  

Art. 4º. Esta instrução normativa entra em vigor nesta data, revogada a IN no. 

10/2006. 

Art. 53. Em todos os outros casos a responsável pelo pagamento do seguro é a 

organização ou unidade cedente de estágio. 

 

 

SEÇÃO IX – DA CONVALIDACÃO E APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES 

 

 

Art. 54. Os acadêmicos sócios ou funcionários de empresas privadas, organizações 

públicas governamentais ou do terceiro setor, bem como os já desempenham 

profissionalmente funções na área da Administração, como gerência, atividades de pesquisa 

ou de planejamento, no momento em que se exige o cumprimento do Estágio 

supervisionado obrigatório podem requerer que sejam convalidadas suas atividades como 

estágio. Ou seja, pode-se desenvolver o relatório de estágio no próprio local de trabalho, 

desde que tenham exercido as funções até o momento da entrega do Plano de Estágio em 
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tempo não inferior a 300 horas/aula e que lá permaneçam até a conclusão das atividades 

de estágio. 

Art. 55. A convalidação desobriga o aluno de celebração de Termo de Compromisso 

de Estágio e do Termo de Convênio. Todas as demais atividades e exigências do estágio 

supervisionado obrigatório I e II deverão ser atendidas. 

Art. 56. Para a avaliação do pedido de convalidação e aproveitamento de atividades 

profissionais em exercício, para fins do Estágio supervisionado obrigatório, no prazo 

estabelecido pela Coordenadoria de Estágios o aluno deve apresentar:  

I- Declaração (modelo 5 do Guia de Formulários e Documentos) em papel 

timbrado da organização onde atua, dirigida ao Coordenador de Estágio e devidamente 

assinada pelo seu representante legal, com firma reconhecida, indicando o cargo ocupado e 

as funções desempenhadas pelo acadêmico; 

II- Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social, das páginas de 

qualificação civil, identificação, contrato de trabalho e alterações realizadas; ou 

III- Cópia autenticada do Contrato Social, devidamente registrado, cartão do CGC 

atualizado da empresa e comprovação de que se trata de empresa ativa, caso o aluno 

participe do quadro societário da organização; 

IV- Plano de estágio de acordo com as orientações deste regulamento, assim como 

os demais documentos exigidos. 

Art. 57. O processo de análise do pedido de convalidação é o seguinte: 

I- O pedido de convalidação é examinado pelo Coordenador de Estágios, que emite 

seu parecer, com visto do membro do Comitê de Estágios do Curso de Administração 

Pública; 

II- Uma vez deferida a convalidação, o aluno está sujeito ao cumprimento de todas 

as etapas e atividades relativas ao Estágio supervisionado obrigatório e/ou de quaisquer 

outras solicitadas pelo professor orientador ou pelo Coordenador de Estágios;  

III- Em caso de indeferimento, o aluno deverá providenciar novo plano de estágio e 

demais documentos comprovando seu vínculo com outra organização para a realização do 

estágio e elaboração dos relatórios. 

 

 

SEÇÃO X – VALIDAÇÃO DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

 

 

Art. 58. De acordo com a Resolução 02/2006 CONCENTRO os Estágios 

Supervisionados I e II, no que se refere à validação seguem as orientações abaixo: 
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§ 1º.  Por transferência de outras IES (Instituição de Ensino Superior) - A validação 

por motivo de transferência de outra IES não é possível. O aluno deverá realizar 

integralmente as atividades de Estágio supervisionado obrigatório I e II na ESAG/UDESC. 

§ 2º.  Por migração entre cursos diferentes dentro do Centro de Ciências da 

Administração e Sócio-Econômicas, dadas as especificidades de cada curso e as abordagens 

diferenciadas dos estágios supervisionados obrigatórios, também não é possível a 

validação. O aluno deverá realizar integralmente as atividades de Estágio supervisionado 

obrigatório I e II no Curso de Administração Púbica. 

 

 

SEÇÃO XI – DOS ESTÁGIOS NO PERÍODO DE FÉRIAS 

 

 

Art. 59. O aluno poderá realizar os Estágios supervisionados obrigatórios I e II no período 

de férias desde que atenda aos seguintes requisitos: 

I. Elaboração de requerimento dirigido à Coordenadoria de estágios justificando a 

necessidade de realização do Estágio supervisionado obrigatório I ou do Estágio 

Supervisionado obrigatório II no período de férias; 

II. Comprovação, por meio de documentos, declarações e/ou atestados, a 

necessidade de realização fora do período regular, ou seja, durante as férias escolares; 

III. Declaração do aluno (modelo 6 do Guia de Formulários e Documentos), no 

requerimento dirigido à Coordenadoria de estágios, de que está informado de que os 

professores orientadores têm direito a férias integrais durante o mês de janeiro e, portanto, 

neste mês não estarão disponíveis para orientação, além de atestar conhecimento sobre as 

regras de funcionamento do Estágio Supervisionado Obrigatório no período de férias; 

IV. Comprovar, mediante assinatura na declaração do aluno (modelo 6 do Guia de 

Formulários e Documentos) do professor orientador, que o mesmo está de acordo com a 

situação e se compromete a orientar o aluno neste período, com exceção do mês de 

janeiro; 

V. O requerimento e os documentos comprobatórios constituirão um processo que 

será analisado pela Coordenadoria de Estágio da ESAG em parceria com o membro do 

Comitê de Estágios pelo Curso de Administração Pública. Este processo poderá ser deferido 

ou indeferido. Em cada situação, informa-se ao aluno: 

a. No caso de deferimento o aluno poderá realizar o estágio no período de 

férias e seguir o calendário acadêmico específico publicado pela Coordenadoria de estágios; 
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b. No caso de indeferimento, o aluno deverá entregar o plano de estágios no 

período regular de acordo com o calendário acadêmico publicado pela Coordenadoria de 

estágios e realizar o estágio I e/ou estágio II também no período regular. 

Art. 60. O aluno cursará normalmente a disciplina Seminário de Estágio, quando e se 

esta for oferecida e exigida pela matriz curricular na qual o aluno está matriculado, no 

semestre no qual o aluno estiver iniciando suas atividades de Estágio supervisionado 

obrigatório.  

Art. 61. O estágio no período de férias poderá ser opção do aluno para os Estágios 

supervisionados obrigatórios I e II. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o aluno opte por realizar o estágio II no período de férias 

imediatamente posterior ao último semestre do curso, e sendo este o semestre no qual 

pretende colar grau, o aluno deverá estar ciente de que somente será possível graduar-se 

no semestre seguinte, uma vez que a nota do Estágio Obrigatório II será publicada apenas 

no início do próximo semestre.  

Exemplo: o aluno está no 8º termo no 1º semestre de 2011 e requer autorização para realizar o 

estágio supervisionado II no período de férias (julho de 2011). A entrega do Relatório II acontecerá 

somente em agosto de 2011 e a nota registrada no sistema apenas no final de 2011, assim o aluno 

apenas poderá requerer colação de grau no final do ano. 

Art. 62. Os prazos para realização dos estágios supervisionados obrigatórios I e II no 

período de férias serão publicados anualmente, e revisados semestralmente, pela 

Coordenadoria de estágios da ESAG. 

Art. 63. A entrega fora dos prazos de recebimento do Plano de Estágio, Relatório de 

Estágio I, Relatório de Estágio II, Resumo e Artigo (opcional), para os estágios no período 

de férias, estarão sujeitas às mesmas regras estabelecidas quanto a atrasos neste 

Regulamento. 

 

 

SEÇÃO XII – DA EXTINÇÃO DO VÍNCULO DE ESTÁGIO 

 

 

Art. 64. O estagiário desvincula-se da unidade concedente de estágio que se incumbir 

da supervisão das atividades do Estágio supervisionado obrigatório, após integralizar, com 

aprovação, a jornada prevista neste Regulamento, no máximo até o último dia do último 

semestre letivo exigido e cumprido. Ou seja, não haverá mais relação de estágio quando o 

aluno concluir o curso de graduação. 

§ 1º. No caso de Estágio supervisionado obrigatório executado junto a pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, extinguem-se: 
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I- Quando o estagiário efetivar-se como empregado, observando as orientações 

deste Regulamento; 

II- Quando a unidade concedente de estágio não encaminhar relatórios em prazo 

superior a 60 (sessenta) dias; 

III- Quando o professor orientador relatar o não aproveitamento do estágio, tendo 

em vista sua finalidade; 

IV- Quando o estagiário desistir ou renunciar formalmente dessa situação, 

assumindo os efeitos acadêmicos de sua decisão; 

V- Quando a unidade concedente de estágio comunicar a rescisão do Termo de 

Compromisso ou o seu equivalente; 

VI- Quando a interveniente denunciar o descumprimento do Termo de Compromisso 

tanto pelo estagiário quanto pela concedente. 
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CAPÍTULO 5 – INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

 

 
SEÇÃO I – ESTRUTURA DO PLANO DE ESTÁGIO 

 

Art. 65. O Plano de Estágio é um plano de ação e, como tal, deve conter intenções 

que podem ou não ser concretizadas na prática. Deve ser entendido como um guia de ação 

para seu autor. 

Art. 66. Os conteúdos do Plano de Estágio devem ser apresentados de forma 

estruturada, com fases distintas. O anexo B, título I, deste Regulamento apresenta o 

modelo para organizar o plano de estágio. 

 

 
SEÇÃO II – ESTRUTURA DOS RELATÓRIOS DE ESTÁGIO I E II 

 

 

Art. 67. A estrutura do Relatório de Estágio I abrange os itens descritos no artigo 35 

deste Regulamento. No Anexo B, título II, deste Regulamento é apresentada a estrutura e 

os elementos formais requeridos para a elaboração do Relatório de Estágio I. 

Art. 68. A estrutura do Relatório de Estágio II abrange os itens descritos no artigo 38 

deste Regulamento. No Anexo B título III, deste Regulamento é apresentada a estrutura e 

os elementos formais requeridos para a elaboração do Relatório de Estágio II. 

Art. 69. Ao final do Estágio supervisionado obrigatório II o aluno deverá apresentar o 

Relatório de Estágio II de acordo com as normas metodológicas deste Regulamento, do 

Manual de Metodologia da UDESC e da ABNT sendo que, quando houver conflito nas 

normas gerais, valerão as da ABNT. 

 

 

SEÇÃO IV – ESTRUTURAS DO RESUMO E DO ARTIGO 

 

 

Art. 70. O Resumo e o Artigo (opcional) deverão apresentar, respectivamente, em 

sua estrutura o que orienta o anexo B, títulos IV e V, deste Regulamento. 
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SEÇÃO V – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS RELATÓRIOS I E II E DO 

RESUMO E DO ARTIGO 

 

 

Art. 71. O Relatório de Estágio I deverá, além de estar de acordo com os prazos 

estabelecidos e dentro da formatação e conteúdos estabelecidos por este Regulamento, ser 

entregue na Coordenadoria de Estágios nas seguintes formas: 

I. Uma cópia impressa frente e verso – configuração de páginas tipo “livro” - e 

encadernada com espiral; 

II. Uma cópia digital em 1 CD, no formato “doc”, com identificação completa 

(consultar modelo 8 do Guia de Formulários e Documentos) acrescentando a informação de 

que se trata de Relatório de Estágio I); 

III. Relatório no. 01 de Acompanhamento e Avaliação do Estágio impresso (modelo 

9 do Guia de Formulários e Documentos); 

Art. 72. O Relatório de Estágio II deverá, além de estar de acordo com os prazos 

estabelecidos e dentro da formatação e conteúdos estabelecidos por este Regulamento, ser 

entregue na Coordenadoria de Estágios nas seguintes formas: 

I. Uma cópia impressa frente e verso – configuração de páginas tipo “livro” - e 

encadernadas com espiral + uma cópia digital em 1 CD, no formato “doc”, com identificação 

completa (consultar modelo 8 do Guia de Formulários e Documentos), na data marcada no 

Calendário de Estágio supervisionado obrigatório; 

II. Relatório no. 02 de Acompanhamento e Avaliação do Estágio impresso (modelo 

9 do Guia de Formulários e Documentos); 

Art. 73. O Relatório de Estágio II, depois de avaliado pelo orientador, após terem sido 

realizadas as alterações e melhorias propostas e tendo sido aprovado em sua forma final – 

versão definitiva – deverá ser entregue na Coordenadoria de Estágios nas seguintes formas: 

I. Duas cópias digitais, no formato “pdf” (arquivo do Adobe Acrobat), gravada em 2 

CDs com identificação completa (consultar modelo 8 do Guia de Formulários e 

Documentos). 

Art. 74. O Resumo (obrigatório) deverá ser entregue na Coordenadoria de Estágios, 

no formato “pdf” (arquivo do Adobe Acrobat), na forma de uma cópia digital em 1 CD com 

identificação completa (consultar modelo 8 do Guia de Formulários e Documentos 

acrescentando a informação de que se trata do Resumo). 

Art. 75. O Artigo (opcional), depois de aprovado pelo orientador em sua forma final, 

deverá ser entregue na Coordenadoria de Estágios na forma de uma cópia digital em CD 

com identificação completa (consultar modelo 8 do Guia de Formulários e Documentos 

acrescentando a informação de que se trata do Artigo). 
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CAPÍTULO 6 – DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 
SEÇÃO I – DO ACOMPANHAMENTO 

 

 

Art. 76. De acordo com a Resolução 029/2009, no artigo 11º, presente no anexo A: 

I. Cada professor orientador poderá ter até 5 orientandos por semestre; 

II. O professor orientador estará à disposição do aluno orientando, desde que 

respeitadas as orientações do artigo 77 abaixo, somente durante os dois 

semestres nos quais as atividades de estágio devem acontecer de acordo com 

o projeto pedagógico do curso de administração pública; 

III. Caso o aluno solicite prorrogação de prazo para conclusão do estágio que 

implique em necessidade de orientação por um semestre a mais, somente 

poderá fazê-lo com o apoio do mesmo professor orientador caso este tenha 

carga horária disponível, de acordo com avaliação da chefia de departamento; 

IV. A prioridade para alocação de carga horária para orientação é sempre para os 

alunos/estagiários que estiverem realizando suas atividades de estágio dentro 

do período regular, ou seja, sem prorrogação; 

V. Caso o professor orientador original não esteja disponível para continuar a 

orientação, o aluno/estagiário deverá buscar outro orientador com o auxílio do 

Coordenador de Estágios do Curso de Administração Pública. 

Art. 77. O acompanhamento pelo professor orientador de seus orientandos deverá 

ocorrer segundo as seguintes orientações: 

I. O professor orientador deverá manter um registro atualizado das reuniões 

realizadas com o aluno. Tanto o aluno quanto o orientador são responsáveis por manter a 

freqüência de uma reunião semanal. 

a. Caso o aluno não compareça a duas ou mais reuniões agendadas com o 

orientador e/ou não responder aos contatos do professor (por e-mail ou telefone) sem 

justificativa consistente, o orientador deverá comunicar à Coordenadoria de estágios e, se 

for o caso, poderá declinar do convite e não mais orientar o aluno; 

b. Caso o professor orientador não comparecer a duas ou mais reuniões 

e/ou não responder aos contatos do aluno (por e-mail ou telefone), o aluno deverá 

comunicar à Coordenadoria de estágios e, se for o caso, recorrer a outro orientador. 

II. A orientação poderá ocorrer dentro das dependências do Centro de Ciências da 

Administração e Sócio-Econômicas mediante agendamento realizado pelo aluno em 

concordância com os horários disponíveis informados pelo professor orientador. 
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SEÇÃO II – DO SISTEMA E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR DE CAMPO E 

DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

 

Art. 78. A avaliação do estágio caracteriza-se como um processo contínuo e que deve 

levar em conta a articulação entre os objetivos do estágio, a contribuição do processo e das 

atividades realizadas às demandas da unidade concedente do estágio e a importância do 

processo para a formação do acadêmico. 

Art. 79. O Estágio Supervisionado Obrigatório no Curso de Administração Púbica da 

ESAG envolve tanto a avaliação do Supervisor de Campo como a do Professor Orientador, 

porém sob perspectivas distintas. 

§ 1º. Avaliação do supervisor de campo - os critérios de avaliação devem ser 

repassados no início do estágio, pela Coordenadoria de Estágios da ESAG, ao Supervisor de 

Campo, sendo que os resultados e o parecer deverão ser considerados pelo Professor 

Orientador ao emitir a nota final. O supervisor de Campo elaborará um parecer (modelo 10 

do Guia de Formulários e Documentos) sobre o desempenho do acadêmico/estagiário, com 

base nos seguintes critérios:  

I- Compromisso com o estágio: 

II- Empenho e eficiência no desenvolvimento das atividades; 

III- Atitude colaborativa; 

IV- Capacidade de aplicação dos conhecimentos teóricos; 

V- Habilidades técnicas; 

VI- Atitudes éticas; 

VII- Pontualidade; 

VIII- Assiduidade. 

§ 2º. Avaliação do professor orientador - esta avaliação ocorrerá nas etapas I e II do 

estágio, sistematizadas nos Relatórios de Estágio I e II, apresentados pelos acadêmicos 

conforme cronograma pré-determinado pela Coordenadoria de Estágios da ESAG. Os 

relatórios devem conter os itens indicados no artigo 35 e 38 deste Regulamento para os 

Relatórios de Estágio I e II, respectivamente, sendo avaliados pelo Professor Orientador 

mediante os seguintes critérios (modelo 11 – avaliação do Relatório I - e 12 – avaliação do 

Relatório II - do Guia de Formulários e Documentos): 

I- Coerência e articulação entre o plano de estágio e os resultados alcançados; 

II- Relação teoria e prática evidenciada nos relatórios; 

III- Conhecimentos técnicos evidenciados nos relatórios; 

IV- Contribuição da intervenção à Unidade Concedente de Estágio; 
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V- Adequação dos Relatórios I e II a estrutura e a forma definidas neste 

Regulamento de Estágio; 

VI- Redação dos Relatórios (qualidade, estilo, consistência, clareza, adequação às 

normas da ABNT); 

VII- Cumprimento das atividades e das datas para entrega dos Relatórios; 

VIII- Análise do parecer do Supervisor de Campo da Unidade Concedente de Estágio.  

Art. 80. A nota mínima para aprovação nos Estágios Supervisionados I e II é sete 

(7,0). 

 § 1º - O aluno que não obtiver a nota mínima (7,0) para aprovação em Estágio 

supervisionado obrigatório I deverá reiniciar suas atividades de estágio. 

 § 2º - O aluno que não obtiver a nota mínima (7,0) para aprovação em Estágio 

supervisionado obrigatório II deverá reiniciar suas atividades de estágio II. 

Art. 81. Os Relatórios de Estágio I e II serão avaliados de acordo com os Formulários 

de Avaliação do Relatório de Estágio Supervisionado Obrigatórios I e II (modelos 11 e 12 

do Guia de Formulários e Documentos). 

 

 

SEÇÃO III – PLÁGIO 

 

 

Art. 82. Os Relatórios e/ou Artigos nos quais, comprovadamente, for constatado 

plágio serão, sem recurso, reprovados. 

Art. 83. A comprovação deverá ser realizada pelo professor orientador e/ou 

supervisor de campo, indicando a fonte da qual o aluno, de forma inadequada, retirou as 

informações. 

Art. 84. O aluno que tiver seu Relatório reprovado por plágio deverá reiniciar suas 

atividades de Estágio supervisionado obrigatório I e/ou II e realizar novo(s) relatório(s) sob 

a orientação de professor orientador, estando sujeito a todas as normas expostas neste 

Regulamento entre outras da ESAG – UDESC. 
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SEÇÃO IV – DA CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO 

 

 

Art. 85. O Estágio supervisionado obrigatório é considerado concluído após o 

cumprimento de todas as determinações deste Regulamento. 

Art. 86. No caso de impossibilidade de concluir a carga horária total do Estágio 

supervisionado obrigatório dentro dos prazos estabelecidos, os alunos que tiverem iniciado 

suas atividades conforme as orientações deste Regulamento devem realizar nova matrícula 

e apresentar um novo cronograma de trabalho.  

I. O aluno, desde que seja formando, somente tem direito a uma única 

prorrogação de prazo, no semestre no qual pretende colar grau e tem a obrigação de 

entregar o Relatório de Estágio II7; 

II. O novo prazo concedido será definido pela Coordenadoria de Estágios após 

analisados os documentos e argumentos apresentados pelo aluno formando e pelo professor 

orientador; 

III. Caso não seja apresentada a conclusão da atividade na nova data fixada, o aluno 

é considerado reprovado, devendo iniciar novamente as atividades de Estágio II. 

Art. 87. As atividades de Estágio supervisionado obrigatório serão consideradas 

concluídas junto à Coordenadoria de Estágios depois do aluno ter entregado os documentos 

listados abaixo (devidamente aprovados). Documentos que deverão ser entregues e 

aprovados: 

I. Plano de Estágio; 

II. Relatório de Estágio I; 

III. Relatório de Estágio II; 

IV. Resumo (obrigatório) e Artigo (opcional). 

Art. 88. A aprovação nos Estágios Supervisionados I e II é indispensável para a 

conclusão do curso. Estará impedido de colar grau e receber o diploma o aluno que não 

cumprir as normas deste Regulamento, bem como não obtiver a aprovação em todas as 

etapas do Estágio supervisionado obrigatório. 

 

 

                                                
7 Consultar a seção que trata de prazos e penalidades por atraso neste Regulamento. 
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SEÇÃO V – DA PUBLICAÇÃO DAS NOTAS 

 

 

Art. 89. As notas, tanto do Relatório de Estágio I quanto do Relatório de Estágio II  

serão publicadas no sistema de registro acadêmico on-line da ESAG/UDESC, o sigmaweb. 

Art. 90. Consideradas as especificidades didático-pedagógicas do Estágio 

supervisionado obrigatório, não haverá revisão de avaliação e nem Exame Final. 

 

 

SEÇÃO VI – PRÊMIO MELHOR RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

 

Art. 91. O “Prêmio Melhor Estágio” é conferido pela ESAG – UDESC para o melhor 

Relatório de Estágio produzido pelos alunos formandos em cada semestre de cada um dos 

cursos do Centro. Será considerada, para atribuição do prêmio, apenas a nota obtida no 

Relatório de Estágio II. 

Art. 92. Será entregue apenas um “Prêmio Melhor Estágio” para cada turma de 

formandos e os critérios de seleção, em ordem de prioridade, seguem abaixo: 

a. Ter obtido a maior nota na avaliação do professor orientador.  

b. No caso de empate, será premiado o aluno que somar o maior número de pontos 

segundo os critérios abaixo: 

i. Maior média de notas durante a graduação; 

ii. Ser aluno original da turma na qual está se formando; 

iii. Ter sido aprovado em vestibular da ESAG; 

iv. Melhor média no relatório de estágio I; 

v. Cumprimento de prazos na entrega do Plano de Estágio e dos Relatórios. 

c. No caso de persistir a situação de empate, será premiado o aluno que, nos 

critérios abaixo, tiver: 

i. Maior média durante a graduação (comparação entre os alunos empatados); 

ii. Maior média no somatório das notas obtidas nos estágios I e II; 

iii. Data de nascimento mais antiga. 

d. Os critérios de desempate do item acima são eliminatórios, ou seja, caso já se 

configure um vencedor no primeiro critério os outros não serão considerados. 
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Art. 93. Deverá ser preenchida uma tabela de critérios (modelo 13 do Guia de 

Formulários e Documentos)para cada aluno que obteve a nota mais alta e, ao final, aquele 

que somar o maior número de pontos, será o que receberá o “Prêmio Melhor Estágio”. Deve 

ser respeitado o disposto nos itens “c” e “d” do artigo 92 quando for o caso.  
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TÍTULO IV – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E GERAIS 

 

 

Art. 94. São nulos, de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, 

impedir ou fraudar preceitos contidos neste Regulamento. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Havendo comprovação de fraude, o acadêmico perde 

automaticamente seu direito ao Estágio, devendo realizá-lo novamente. 

Art. 95. No caso de alunos que venham transferidos de outras instituições para a 

ESAG, prevalecerá o disposto neste Regulamento. 

Art. 96. Os casos omissos são resolvidos, em primeira instância, pelo Coordenador de 

Estágio da ESAG, ouvido o Comitê de Estágios da ESAG. 

Art. 97. Este Regulamento entra em vigor a partir do primeiro semestre de 2010. 
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Documentos. 
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ANEXO A - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE ESTÁGIOS 

 

I. LEI Nº 11.788 - DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 

 
Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 

de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de 

agosto de 2001; e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO 

 

Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de 

educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

§ 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do 

educando. 

§ 2o O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização 

curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

Art. 2o 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. 

§ 1o Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para 

aprovação e obtenção de diploma. 

§ 2o Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária 

regular e obrigatória. 

§ 3o As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas 

pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso. 

Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do mesmo 

dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: 

I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de 

ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; 

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição 

de ensino; 

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de 

compromisso. 

§ 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo 

professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos 

relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final. 
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§ 2o O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de 

compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da 

legislação trabalhista e previdenciária. 

Art. 4o A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros regularmente 

matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de 

estudante, na forma da legislação aplicável. 

Art. 5o As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços 

de agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, 

devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas 

gerais de licitação. 

§ 1o Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do 

estágio: 

I – identificar oportunidades de estágio; 

II – ajustar suas condições de realização; 

III – fazer o acompanhamento administrativo; 

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais; 

V – cadastrar os estudantes. 

§ 2o É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos serviços 

referidos nos incisos deste artigo. 

§ 3o Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a realização 

de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários 

matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular. 

Art. 6o O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, organizado pelas 

instituições de ensino ou pelos agentes de integração. 

 

CAPÍTULO II - DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos: 

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando 

ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do 

estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e 

calendário escolar; 

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 

profissional do educando; 

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das 

atividades; 

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso 

de descumprimento de suas normas; 

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos; 

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas. 
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Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se 

refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à 

medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante. 

Art. 8o É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de concessão 

de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas para seus 

educandos e as condições de que tratam os arts. 6o a 14 desta Lei. 

Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte 

concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3o desta 

Lei. 

 

CAPÍTULO III - DA PARTE CONCEDENTE 

 

Art. 9o As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e 

fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 

profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização 

profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações: 

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; 

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; 

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com 

valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso; 

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação 

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

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, 

com vista obrigatória ao estagiário. 

Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de que 

trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino. 

 

CAPÍTULO IV - DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a 

parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser 

compatível com as atividades escolares e não ultrapassar: 

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos 

anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos; 

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da 

educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. 
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§ 1o O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas 

aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no 

projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. 

§ 2o Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de 

avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de 

compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante. 

Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto 

quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 

Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, 

sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. 

§ 1o A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não 

caracteriza vínculo empregatício. 

§ 2o Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de 

Previdência Social. 

Art. 13. 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. 

§ 1o O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra 

forma de contraprestação. 

§ 2o Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o 

estágio ter duração inferior a 1 (um) ano. 

Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua 

implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio. 

 

CAPÍTULO V - DA FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 15. A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de emprego do 

educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. 

§ 1o A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo ficará impedida 

de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do processo administrativo 

correspondente. 

§ 2o A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou agência em que for cometida a 

irregularidade. 

 

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 16. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu representante ou 

assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação dos 

agentes de integração a que se refere o art. 5o desta Lei como representante de qualquer das partes. 

Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de 

estágio deverá atender às seguintes proporções: 

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário; 

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários; 

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários; 

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários. 
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§ 1o Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados 

existentes no estabelecimento do estágio. 

§ 2o Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos 

previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles. 

§ 3o Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em fração, poderá 

ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior. 

§ 4o Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível médio 

profissional. 

§ 5o Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas 

oferecidas pela parte concedente do estágio. 

Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei apenas poderá ocorrer 

se ajustada às suas disposições. 

Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 

de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 428. ……………………………………………………………. 

§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em 

programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional 

metódica. 

……………………………………………………………. 

§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se 

tratar de aprendiz portador de deficiência. 

……………………………………………………………. 

§ 7o Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no § 1o 

deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à escola, desde que ele já tenha concluído 

o ensino fundamental.” (NR) 

Art. 20. O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, 

observada a lei federal sobre a matéria. 

Parágrafo único. (Revogado).” (NR) 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 22. Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o 

parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-

41, de 24 de agosto de 2001. 

 

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

 
Fernando Haddad 

André Peixoto Figueiredo Lima 
 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.9.2008 
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III. RESOLUÇÃO 052/2008-CONSUNI 

 

  
Dispõe sobre o Estágio Curricular na Fundação Universidade do Estado de 

Santa Catarina - UDESC. 

 

  

O Presidente do Conselho Universitário–CONSUNI da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina–

UDESC, no uso de suas atribuições, considerando a deliberação do Plenário relativa ao Processo n° 7953/2007, 

tomada em sessão de 18 de dezembro de 2008, 

  

R E S O L V E: 

  

CAPÍTULO I - CONCEPÇÃO E OBJETIVOS 

   

Art. 1º - A Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, considera Estágio Curricular um 

processo interdisciplinar e avaliativo, articulador da indissociabilidade teoria/prática e ensino/pesquisa/extensão 

que objetiva proporcionar ao aluno-estagiário espaços para criação de alternativas que possibilitem a sua formação 

profissional. 

Art. 2º - A presente Resolução fornece as orientações básicas para a realização do Estágio Curricular no 

âmbito da UDESC. 

  

CAPÍTULO II - DOS CAMPOS E TIPOS DE ESTÁGIO 

  

Art. 3º - A UDESC considera campo de Estágio Curricular qualquer instituição pública ou privada ou ainda 

uma ação comunitária que, desenvolvendo atividades relacionadas às habilitações específicas de cada curso, aceite 

os estagiários nos termos desta Resolução. 

 Art. 4º - O Estágio Curricular na UDESC compreende: 

 I – estágio obrigatório: é o estágio contemplado na matriz curricular, que faz parte do currículo pleno de 

cada curso, sendo realizado em locais de interesse da UDESC; 

II – estágio não obrigatório: é o estágio realizado em local de interesse do aluno e que, de acordo com 

suas peculiares, dará direito a comprovante de horas de estágio ou de extensão, que só será expedido mediante 

declaração fornecida pela parte concedente do estágio. 

 § 1º - O estágio obrigatório tem as seguintes modalidades: 

 a – estágio técnico desenvolvido em cursos de Bacharelado que não necessita da atuação do supervisor 

docente no local de estágio. Neste caso, o professor atua como orientador de estágio; 

b – Estágio técnico em unidades de atendimento à saúde ou atendimento veterinário: desenvolvido em 

cursos de Bacharelado que necessitam da atuação do supervisor docente no local de estágio. Neste caso, o 

professor atua como professor, supervisor docente e orientador de estágio de forma concomitante; 

c – Estágio na área da docência desenvolvido em cursos de Licenciatura ou em cursos que objetivem a 

formação de profissionais par atuar em Educação. Neste caso o professor atua como professor e orientador de 

estágio de forma concomitante. 

 § 2º - O estágio não obrigatório poderá ser motivo de validação como atividade pertencente ao currículo 

pleno, critério de cada curso, nos termos do Regulamento de Estágio Curricular de cada Centro. 
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CAPÍTULO III - DA REGULAMENTAÇÃO 

  

Art. 5º - Caberá a cada Conselho de Centro aprovar o respectivo Regulamento de Estágio Curricular, a 

partir das especificidades de cada Curso, observadas as disposições da presente Resolução e a legislação 

específica, em especial a Lei Federal nº 11.788, de 25/09/2008. 

 Art. 6º - Para realização do estágio, deverá ser celebrado Termo de Compromisso entre o estudante, a 

parte concedente do Estágio Curricular e a UDESC.  

 Art. 7º - Para a proteção e garantia de direitos dos estagiários, da UDESC e das entidades concedentes do 

estágio, a Universidade deverá viabilizar a celebração de convênios ou contratos específicos com estas últimas, 

como forma de complementar e consolidar o necessário Termo de Compromisso. 

  

 CAPÍTULO IV - DA COORDENAÇÃO, DOCÊNCIA, ORIENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E SUPERVISÃO 

  

Art. 8º - O estágio obrigatório será desenvolvido sob a coordenação, docência, orientação, avaliação e 

supervisão dos seguintes profissionais: 

 I – Coordenador de Estágio do Centro: docente efetivo da UDESC, escolhido a partir de critérios específicos de 

cada Centro, responsável pela administração e supervisão geral do estágio em nível de Centro e pela Presidência 

do Comitê de Avaliação do Estágio Curricular; 

II – Coordenador de Estágio do Curso: docente efetivo da UDESC, escolhido em Departamento, 

responsável pela coordenação, administração e funcionamento dos estágios por curso; 

III – Membro do Comitê de Avaliação do Estágio Curricular: docente da UDESC, designado pelo 

Coordenador de Estágio, responsável pela avaliação do processo de Estágio Curricular de cada curso de graduação; 

IV – Professor de Estágio na Docência: docente da UDESC, responsável pela ministração de aula na(s) 

disciplina(s) de estágio, na área de docência; 

V – Orientador de Estágio: docente da UDESC, responsável pelo planejamento, orientação, 

acompanhamento e avaliação do estágio e do estagiário; 

VI – Supervisor Docente: docente da UDESC responsável pelo planejamento, orientação, 

acompanhamento e avaliação de uma turma de estagiários matriculados em Estágio Curricular na modalidade de 

estágio técnico, atuando no local de desenvolvimento das atividades de estágio; 

VII – Supervisor Externo: profissional externo a UDESC, pertencente à instituição concedente do estágio, 

devidamente habilitado e responsável pelo planejamento, orientação, acompanhamento e avaliação do estagiário, 

no local de desenvolvimento nas atividades de estágio. 

 § 1º - Na área de docência as disciplinas de estágio deverão ser obrigatoriamente denominadas de 

“disciplina de Estágio Curricular Supervisionado”, podendo essa denominação ser seguida de outras denominações 

específicas. 

 § 2º - A Coordenação de Estágio será auxiliada em suas tarefas pelo Comitê de Avaliação do Estágio 

Curricular e pelos professores envolvidos diretamente com o estágio e pelos supervisores. 

 § 3º - O Comitê de Avaliação do Estágio Curricular de cada Centro será composto pelo Coordenador de 

Estágio, como seu Presidente, e por um docente vinculado a cada Curso de Graduação oferecido pelo respectivo 

Centro, respeitado o número mínimo de dois docentes. 

 § 4º - A Coordenação de Estágio deverá articular-se obrigatoriamente com as áreas de ensino, pesquisa e 

extensão do Centro. 

 § 5º - O Coordenador de Estágio do Curso terá, entre outras que poderão ser fixadas no Regulamento de 

Estágio Curricular de cada Centro, as seguintes atribuições: 

 a – registrar a indicação de professores orientadores; 

b – definir datas e locais para realização das apresentações dos trabalhos de conclusão de curso e/ou 

relatórios de estágio e a respectiva publicação; 

c – definir e publicar as datas limites para entrega do relatório antes da apresentação, bem como a data 

da entrega do relatório com indicações após a apresentação; quando for o caso; 
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d – atribuir o conceito final dos estágios conforme avaliação da banca; quando for o caso; 

e – dar assessoria técnica à Coordenação de Estágio em relação a assuntos referentes ao curso em 

questão; 

f – ser responsável pelo diário de classe gerado pela disciplina de estágio curricular supervisionado. 

 § 6º - A realização de Supervisão Docente só se justifica em áreas onde, comprovadamente, não houver 

número satisfatório de profissionais para atuação como Supervisor Externo ou por exigência da legislação 

profissional específica da área de conhecimento. 

 § 7º - A função de Supervisor Docente implica no exercício simultâneo da função de Orientador de 

Estágio. 

 § 8º - O Regulamento de Estágio Curricular de cada Centro fixará as competências e as atribuições dos 

Coordenadores de Estágio do Centro e dos cursos, do Professor de Estágio, do Orientador de Estágio, do 

Supervisor Docente e do Supervisor Externo. 

  

CAPÍTULO V - DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

  

Art. 9º - No caso do estágio obrigatório, o processo de avaliação do estagiário será articulado pelo 

Coordenador de Estágio e pelo Comitê de Avaliação do Estágio Curricular, e estará a cargo direto dos docentes 

envolvidos com o estágio, levando em consideração o parecer avaliativo do Supervisor designado. 

 Art. 10 – O sistema de avaliação a ser utilizado constará do Regulamento de Estágio do Centro e do 

Projeto Pedagógico do Curso. 

 Art. 11 – A carga horária de Estágio Curricular Supervisionado prevista para os cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da educação básica em nível superior é de 400 (quatrocentas) horas 

ou de 414 (quatrocentas e quatorze) horas, neste último caso se considerada a hora/aula de 50 minutos da 

UDESC, conforme Resolução CNE/CES 2, de 19 de fevereiro de 2002. 

 § 1º - Os alunos que exerçam atividade docente regular na educação básica poderão, conforme 

Resolução CNE/CES 2, de 19 de fevereiro de 2002, ter redução da carga horária do Estágio Curricular 

Supervisionado até no máximo de 200 (duzentas) horas ou 216 (duzentas e dezesseis) horas considerando a hora-

aula de 50 minutos da UDESC. 

 § 2º - Na UDESC a possibilidade de redução da carga horária do Estágio Curricular Supervisionado até 

216 (duzentas e dezesseis) horas deverá respeitar as seguintes condições: 

 I – o exercício da atividade regular na educação básica não poderá ser inferior a 3 (três) anos completos 

imediatamente anteriores ao ingresso no curso ou que se complete durante o período de integralização do curso; 

II – o aluno deverá, quando da solicitação, estar em exercício da atividade regular na educação básica; 

III – o aluno interessado na redução de carga horária de Estágio Curricular Supervisionado deverá 

apresentar requerimento dirigido à Coordenação de Estágio do Centro; 

IV – cabe ao Colegiado de Ensino definir a quantidade de horas, considerando o máximo de 216 (duzentas 

e dezesseis) horas, que o aluno poderá pleitear para a referida redução de carga horária. 

  

CAPÍTULO VI - DOS DEVERES E DIREITOS DO ESTAGIÁRIO 

  

Art. 12 – Os estagiários gozarão de todos os direitos inerentes à sua condição de acadêmicos. 

 Art. 13 – Os deveres dos estagiários serão detalhados no Regulamento de Estágio do Centro. 

   

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 14 – A realização de Estágio Curricular, por parte do estudante, não acarretará vínculo empregatício 

de qualquer natureza. 
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 Art. 15 – A alocação no Plano de Trabalho Individual (PTI) do professor da carga horária das atividades 

relacionadas ao Estágio Curricular de que trata esta Resolução, dar-se-á nos termos da Resolução de Ocupação 

Docente. 

 Art. 16 – Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela Coordenação de Estágio, submetidos ao 

Conselho de Centro. 

 Art. 17 – Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogada a Resolução nº 071/2000 – 

CONSUNI. 

  

 

Florianópolis, 18 de dezembro de 2008.  

    

  

Profº. Sebastião Iberes Lopes Melo  

                     Presidente do CONSUNI 
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III. RESOLUÇÃO 029/2009-CONSUNI 

 

 

Estabelece normas para a ocupação docente na UDESC. 

 

O Presidente do Conselho Universitário - CONSUNI da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - 

UDESC, no uso de suas atribuições, considerando a deliberação do Plenário tomada em sessão de 09 de julho de 

2009 relativa ao Processo nº 11071/2007, 

 

R E S O L V E,  

 

(...) 

 

SEÇÃO III 

DAS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO 

 

Art. 11 - As atividades de orientação consistem no auxílio docente no desenvolvimento de estágios 

supervisionados obrigatórios, trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações e teses. 

 

§ 1º - A carga horária para orientação de trabalhos de conclusão de curso e de estágios que resultem na 

elaboração de monografias, dissertações e teses, ficam limitadas em 12 horas semanais, exceto para 

professores vinculados aos programas de pós-graduação stricto sensu, quando observada a legislação 

específica vigente. 

a) Para cada trabalho de conclusão de curso ou trabalhos de estágios que resultem na elaboração de 

monografias, o docente poderá alocar até 1 (uma) hora-semanal por aluno durante, no máximo, o 

número de semestres letivos previstos para esta atividade no Plano Pedagógico do respectivo curso, 

respeitado o máximo de 5 (cinco) orientações por docente; 

 

(...) 

 

e) Não poderá ser alocada carga horária para orientação de trabalho de conclusão de curso, ao docente que 

não possuir, no mínimo, o título de especialista; 

 

(...)
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ANEXO B - ESTRUTURA DO PLANO DE ESTÁGIO, DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO I, DO 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO II, DO RESUMO E DO ARTIGO 

 

 

As estruturas dos trabalhos relativos ao Estágio supervisionado obrigatório (Plano de 

Estágio, Relatório I, Relatório II, Resumo e Artigo) seguem as normas de apresentação de 

trabalhos acadêmicos prescritas pela NBR 14724:2002 da ABNT. Além disso, os referidos 

trabalhos também serão apresentados, em sua estrutura e forma, de acordo com o que 

estabelecem as normas da ABNT referentes à: apresentação geral de relatórios técnico-

científicos (NBR 10719/1989) e de trabalhos acadêmicos (NBR 14724/2005); elaboração de 

artigos científicos (NBR 6022/2003); apresentação de citações (NBR 10520/2002); 

numeração das seções/tópicos de documentos escritos (NBR 6024/2003); elaboração de 

referências (NBR 6023/2002); elaboração de sumário (6027/2003) e de resumo de 

trabalhos científicos (NBR 6028/2003). 

Consulte o Guia de Formulários e Documentos para acessar aos demais modelos 

necessários durante o processo de estágio supervisionado obrigatório. 
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I. ESTRUTURA E FORMA DO PLANO DE ESTÁGIO 

 
 

O Plano de Estágio deverá seguir a estrutura e conteúdo apresentados a seguir, sendo 

estruturado na forma de tópicos. O Plano de Estágio não possui capa e tem no máximo 10 

páginas. 

 
1. Identificação  

Universidade Federal de Santa Catarina - UDESC 

Centro de Ciências da Administração e Sócio Econômicas – ESAG 

Curso de Administração Púbica 

 

Nome do Acadêmico: 

Matrícula: 

 

Nome do Professor Orientador: 

 

Nome do Supervisor de Campo: 

Área de Atuação: 

Cargo / Função: 

Formação (Curso de maior nível): 

 

2. Caracterização da Unidade Concedente de Estágio 

• Denominação: 

• Endereço (Rua / Avenida, cidade, CEP): 

• Telefone, Fax, E-Mail, Home Page: 

• Área de Atividade: 

• Número Total de Funcionários: 

• Histórico da Instituição (razão social, número de funcionários, finalidade, campo de 

atuação, usuários e demais dados relevantes): 

• Estrutura (missão, visão e valores): 

• Organograma (cargos e funções): 

 

3. Planejamento das atividades no estágio 

Período de Realização: ____ / ___ / ___    à    ____ / ____ / ____ 

Carga Horária:  
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3.1 Identificação da Demanda da Organização 

Descrever a demanda expressa pela Unidade Concedente de Estágio, que será foco 

da atuação do acadêmico, ou seja, as necessidades da instituição vinculadas à área de 

formação do acadêmico. A partir da demanda expressa caracterizar a situação problema 

que a gerou. Trata-se do assunto do estágio, que precisa ser contextualizado e delimitado. 

A delimitação significa apontar, tendo como referência o contexto maior, o foco específico 

do estágio. Deve-se fazer uso de citações de autores da área para dar consistência ao 

conteúdo que está sendo contextualizado. 

 

3.2 Descrever as atividades a serem desenvolvidas (previstas) 

Descrever as atividades a serem desenvolvidas ao longo do Estágio I e II. As 

atividades deverão ser relacionadas com a demanda da organização e seguir uma seqüência 

lógica de realização. O programa de atividades deve ser coerente com o cronograma de 

atividades. 

 

3.3 Cronograma das atividades 

Definir um cronograma com as etapas especificadas no item atividades a serem 

desenvolvidas. O cronograma deve estar escalonado na forma de semana/mês. 

 

Referências Bibliográficas – Utilizar as normas da ABNT. 

 

Florianópolis ___/ ___/ ___ 

Assinaturas: 

 

_____________________ 

Professor Orientador 

 

___________________ 

Supervisor de Campo 

 

_____________________ 

Estagiário 

 

 

Roteiro e Normas para a confecção do Plano de Estágio 

Página: Formato A4, fonte Arial, 12, espaçamento 1,5 entre linhas. Todas as páginas 

devem ser numeradas no canto inferior direito.  

Margens: Esquerda e Superior: 3 cm, Direita e Inferior: 2 cm 

Títulos dos Capítulos: Numerado, Arial, Negrito, Itálico, tamanho 12. 

Seguir normas da ABNT 

 
 
 

O Plano de Estágio, assim como toda documentação produzida, deverá ser impresso no 
formato frente e verso, preferencialmente em papel reciclado. 
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II. ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO I 
 

 

A elaboração do Relatório de Estágio é a fase de construção lógica do trabalho que 

foi previsto no Plano de Estágio, com base nos dados e informações coletados durante o 

estágio.  O Relatório de Estágio I deverá seguir a forma e conteúdo apresentados a seguir, 

sendo estruturado na forma de tópicos. Devendo possuir, no mínimo, 25 páginas. 

 

Capa 

Sumário 

Listas de ilustrações (tabelas, figuras e quadros - se houver) 

1. Introdução; 

2. Caracterização da Unidade Concedente de Estágio e da demanda; 

3. Diagnóstico da situação problema; 

4. Proposta de intervenção; 

5. Relato das atividades desenvolvidas no Estágio I; 

6. Planejamento das atividades a serem desenvolvidas no Estágio II 

Referências 

 

 

Elementos pré-textuais: 

 

a. Capa – A Capa é a cobertura que reveste o Relatório. Deve conter as seguintes 

informações: 

• Parte superior dados de identificação: 

Universidade Federal de Santa Catarina - UDESC 

Centro de Ciências da Administração e Sócio Econômicas – ESAG 

Curso de Administração Púbica 

• Parte central: Relatório de Estágio I - Título 

• Entre o título e as informações do pé da folha, o nome do acadêmico; 

• Ao pé da página: localidade e data. 

 

b. Sumário - O sumário apresenta, dispostos em colunas, dois elementos básicos: a coluna 

da esquerda enumera as várias divisões e subdivisões do relatório e a da direita o número 

das páginas. 

 

c. Listas - Quando se fizer necessário, relação seqüencial dos títulos ou legendas das 

ilustrações, tabelas e quadros constantes no Relatório, acompanhados dos respectivos 

números de páginas. 
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Elementos textuais: 

 

1. Introdução 

A introdução informa o propósito e o alcance do trabalho, deixando clara sua relação 

com o que foi realizado. Deverá conter os objetivos visados no trabalho e os procedimentos 

adotados no seu desenvolvimento. 

 

2. Caracterização da Unidade Concedente de Estágio e da demanda 

Caracterizar a unidade concedente de estágio, de acordo com o Plano de Estágios 

apresentado, desenvolvendo e agregando informações consideradas relevantes após os 

primeiros meses de experiência de estágio. 

Descrever a demanda expressa pela Unidade Concedente de Estágio, que será foco 

da atuação do acadêmico, ou seja, as necessidades da instituição vinculadas à área de 

formação do acadêmico.  

 

3. Diagnóstico da situação problema 

A partir da demanda expressa caracterizar a situação problema que a gerou. O 

diagnóstico é a descrição da problemática principal identificada no contexto da demanda, 

apresentada anteriormente, e que está sendo objeto de análise e intervenção no estágio.  

Como primeira parte da intervenção para mudança, o diagnóstico organizacional 

permite a identificação de questões mais relevantes que podem (ou precisam) ser melhor 

gerenciadas. Para Kisil (2001), antes de mudar é necessário realizar um diagnóstico 

organizacional, a fim de conhecer a situação presente. Não existe um único diagnóstico. 

Cada um deles resulta de um conjunto de variáveis, da profundidade com que cada uma foi 

estudada, do momento histórico em que se faz o estudo e da experiência de quem o 

executa. Podem ser utilizadas várias metodologias para sua realização. 

Neste item, deve-se fazer uso de citações de autores da área para dar consistência 

ao conteúdo que está sendo contextualizado. Espera-se que o estagiário aprofunde e 

aperfeiçoe o que foi redigido no Plano de Estágio, aprimorando a articulação teórico-prática 

de modo mais articulado e consistente, uma vez que já se encontra inserido de forma 

efetiva no processo de estágio. 

 

4. Proposta de intervenção 

Redigir uma proposta de intervenção com base no diagnóstico realizado. 
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5. Relato das atividades desenvolvidas no Estágio I 

A descrição das atividades desempenhadas para realização do diagnóstico da situação 

problema deve seguir a ordem cronológica em que ocorreram. Faz-se necessário 

correlacionar a teoria associada às tarefas executadas. 

O conteúdo deve ser relatado de forma impessoal, na 3ª pessoa e descrever o 

trabalho realizado no estágio, procurando detalhar todas as tarefas, observando os 

seguintes aspectos: área em que estagiou; programa de trabalho (previsto e executado); 

atividades realizadas; métodos e técnicas utilizadas; equipamentos e instrumentos 

utilizados; ocorrências que direta ou indiretamente tenham influído no seu desempenho e 

forma de relacionamento com o pessoal, etc. Relacionar as atividades desenvolvidas com a 

proposta de intervenção, sempre que possível. 

 

6. Planejamento das atividades a serem desenvolvidas no Estágio II 

Descrição das atividades a serem desempenhadas no Estágio II para a concretização da 

proposta de intervenção. 

 

Referências 

Citar referências bibliográficas utilizadas no Relatório I. Utilizar as normas da ABNT. 

 

Roteiro e Normas para a confecção do Plano de Estágio 

Página: Formato A4, fonte Arial, 12, espaçamento 1,5 entre linhas. Todas as páginas 

devem ser numeradas no canto inferior direito.  

Margens: Esquerda e Superior: 3 cm, Direita e Inferior: 2 cm 

Títulos dos Capítulos: Numerado, Arial, Negrito, Itálico, tamanho 12. 

 

Seguir normas da ABNT 

 

 

 

O Relatório de Estágio I, assim como toda documentação produzida, deverá ser impresso no 

formato frente e verso, preferencialmente em papel reciclado. 
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III. ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO II 
 

 

O Relatório de Estágio II deverá seguir a forma e conteúdo apresentados a seguir, 

sendo estruturado na forma de tópicos. Devendo possuir no mínimo 50 páginas. 

 

Capa 

Folha de Rosto 

Listas de ilustrações (tabelas, figuras e quadros - se houver) 

Sumário 

1. Introdução 

2. Caracterização da Unidade Concedente de Estágio e da demanda 

3. Diagnóstico da situação problema; 

4. Implementação da Proposta de intervenção; 

5. Relato das atividades desenvolvidas no Estágio I e II; 

6. Avaliação do processo de estágio no que se refere à intervenção realizada; 

7. Considerações Finais. 

Referências 

Anexos (opcional) 

Apêndices (opcional) 

 

 
Elementos pré-textuais: 

 

a. Capa 

Capa é a cobertura que reveste o Relatório. Deve conter as seguintes informações: 

• Parte superior dados de identificação:  

Universidade Federal de Santa Catarina - UDESC 

Centro de Ciências da Administração e Sócio Econômicas – ESAG 

Curso de Administração Púbica 

• Parte central: Relatório de Estágio II - Título 

• Entre o título e as informações do pé da folha, o nome do acadêmico; 

• Ao pé da página: localidade e data. 

 

b. Folha de Rosto 

• Parte superior idem capa; 

• Parte central idem capa; 
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• Entre o título e as informações do pé da folha: Relatório de Estágio II em 

Administração Pública, apresentado como requisito parcial á obtenção do grau de 

Bacharel em Administração Pública do Curso de Bacharelado em Administração 

Pública –UDESC/ESAG. Orientador: Prof. XXXXX, titulação. 

• Ao pé da página idem capa. 

 

c. Sumário - O sumário apresenta dispostos em colunas, dois elementos básicos. A coluna 

da esquerda enumera as várias divisões e subdivisões do relatório, a da direita o número 

das páginas. 

 

d. Listas - Quando se fizer necessário, relação seqüencial dos títulos ou legendas das 

ilustrações, tabelas e quadros constantes no Relatório, acompanhados dos respectivos 

números de páginas. 

 

 

Elementos textuais: 

 

1. Introdução 

A introdução informa o propósito e o alcance do trabalho, deixando clara sua relação 

com o que foi realizado. Deverá conter os objetivos visados no trabalho e os procedimentos 

adotados no seu desenvolvimento. 

 

2. Caracterização da Unidade Concedente de Estágio e da demanda 

Caracterizar a unidade concedente de estágio, de acordo com o Plano de Estágios 

apresentado, desenvolvendo e agregando informações consideradas relevantes após os 

primeiros meses de experiência de estágio. 

Descrever a demanda expressa pela Unidade Concedente de Estágio, que será foco 

da atuação do acadêmico, ou seja, as necessidades da instituição vinculadas à área de 

formação do acadêmico. 

O acadêmico deverá revisar o conteúdo apresentado no relatório de Estágio I e 

acrescentar descobertas realizadas durante o Estágio II. 

 

3. Diagnóstico da situação problema 

A partir da demanda expressa caracterizar a situação problema que a gerou. O 

diagnóstico é a descrição da problemática principal identificada no contexto da demanda, 

apresentada anteriormente, e que está sendo objeto de análise e intervenção no estágio.  

Neste item, deve-se fazer uso de citações de autores da área para dar consistência 

ao conteúdo que está sendo contextualizado. Espera-se que o estagiário aprofunde e 
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aperfeiçoe o que foi redigido no Relatório de Estágio I, aprimorando a articulação teórico-

prática de modo mais articulado e consistente. 

 

4. Implementação da Proposta de intervenção 

 Descrever a implementação da proposta de intervenção (em resposta à situação-

problema definida no Estágio I) ou 

 Apresentar Plano de Ação detalhado para que a proposta seja implementada 

futuramente pela organização. 

 

5. Relato das atividades desenvolvidas no Estágio I e II 

A exposição das atividades desempenhadas para realização do diagnóstico da situação 

problema deve seguir a ordem cronológica em que ocorreram. Para melhor compreensão do 

tema, faz-se necessário correlacionar a teoria associada às tarefas executadas. 

O conteúdo deve ser relatado de forma impessoal, na 3ª pessoa e descrever o 

trabalho realizado no estágio, procurando detalhar todas as tarefas, observando os 

seguintes aspectos: área em que estagiou; programa de trabalho (previsto e executado); 

atividades realizadas; métodos e técnicas utilizadas; equipamentos e instrumentos 

utilizados; ocorrências que direta ou indiretamente tenham influído no seu desempenho e 

forma de relacionamento com o pessoal, etc. É possível utilizar parte do relato das 

atividades desenvolvidas no Relatório de Estágio I, complementando-as com as atividades 

desenvolvidas no Relatório de Estágio II. 

 

6. Avaliação do processo de estágio no que se refere à intervenção realizada 

A avaliação do processo de estágio é uma síntese da experiência de estágio. Redigir 

comentários sobre o estágio:  

 O estágio de modo geral;  

 A participação como estagiário;  

 Condições de trabalho;  

 Dificuldades encontradas;  

 O aproveitamento no estágio;  

 A orientação e a supervisão que recebeu (da Instituição e da Empresa);  

 Como se sente frente ao mercado de trabalho após a experiência do estágio, entre 

outras observações. 

 

7. Considerações finais 

As considerações finais do Relatório de Estágio II devem expressar conclusões e 

recomendações para a empresa e para futuros trabalhos. Limita-se a abordagem sintética 

dos principais resultados encontrados, realçando sua importância em relação ao tema 
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abordado. Não se deve relatar aspectos subjetivos e dificuldades encontradas durante a 

realização do estágio.  

 

Referências 

Citar referências bibliográficas utilizadas no Relatório II. Utilizar as normas da ABNT. 

 

Anexos (opcional) 

São documentos considerados relevantes para complementar as informações apresentadas 

no Relatório de Estágio II. São documentos, leis, regulamentos, organogramas etc. oriundas 

de organizações púbicas, privadas ou do terceiro setor, envolvidas com o estágio. 

 

Apêndices (opcional) 

São documentos elaborados pelo aluno considerados relevantes para complementar as 

informações apresentadas no Relatório de Estágio II. 

 

 

Roteiro e Normas para a confecção do Plano de Estágio 

Página: Formato A4, fonte Arial, 12, espaçamento 1,5 entre linhas. Todas as páginas 

devem ser numeradas no canto inferior direito.  

Margens: Esquerda e Superior: 3 cm, Direita e Inferior: 2 cm 

Títulos dos Capítulos: Numerado, Arial, Negrito, Itálico, tamanho 12. 

 

Seguir normas da ABNT 

 

 

O Relatório de Estágio II, assim como toda documentação produzida, deverá ser impresso 

no formato frente e verso, preferencialmente em papel reciclado. 
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IV. ESTRUTURA DO RESUMO 

 

 

A produção do Resumo é obrigatória.  

O Resumo é uma apresentação condensada do trabalho desenvolvido pelo aluno com 

o intuito de constituir fonte de informação para a comunidade acadêmica e a sociedade 

sobre estas produções realizadas na ESAG. 

O Resumo deverá apresentar: 

 

Identificação: 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E SÓCIO-ECONÔMICAS – ESAG 

DIREÇÃO DE ENSINO 

COORDENADORIA DE ESTÁGIOS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Cidade na qual o curso é realizado (Florianópolis ou Balneário Camboriu) 

 

Nome do(a) aluno(a):    No. de matrícula: 

Nome do(a) professor(a) orientador(a): 

 

Semestre de conclusão: (semestre no qual o aluno concluiu o relatório final) 

 

 

TÍTULO EM LETRAS MAIÚSCULAS, EM NEGRITO E CENTRALIZADO 

 

 

Resumo do trabalho apresentando as principais idéias e conclusões.  

 

Entre 1000 e 1500 palavras. 

Margens: superior (3 cm), inferior (2 cm), esquerda (3 cm), direita (2 cm) 

Fonte: Times New Roman 

Tamanho: 12 

Espaçamento entre linhas: 1,5 
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V. ESTRUTURA DO ARTIGO 
 

 

A produção do Artigo é opcional. 

O Artigo é um trabalho que descreve, de forma reduzida, o desenvolvimento e os 

resultados do RELATÓRIO DE ESTÁGIO II. Sua função é apresentar, divulgar idéias e 

fomentar o debate em torno do campo estudado, das teorias e dos conceitos e métodos 

relacionados ao processo de estágio implementado. Dessa forma, a produção deste trabalho 

ao final do Estágio irá contribuir para a divulgação das ações acadêmico-profissionais 

realizadas pelos alunos, demonstrando a contribuição da experiência para sua formação e 

para as áreas de conhecimento da Administração. 

O Artigo deverá apresentar a seguinte estrutura e conteúdo: 

 

- Título e sub-título (se houver) 

- Autor e co-autor (quando o orientador autorizar a inclusão do seu nome) 

- Resumo com Palavras-chave (aproximadamente 150 palavras) 

- Abstract com Key-words (aproximadamente 150 palavras) 

- Introdução (de 1 a 2 páginas): 

A introdução deve apresentar o assunto do artigo - contextualização do tema – os 

objetivos, uma síntese da metodologia desenvolvida no estudo e a justificativa do 

trabalho realizado, incluindo as limitações encontradas. 

- Referencial teórico (de 3 a 4 páginas): apresenta os conceitos, teorias e idéias 

sistematizadas na revisão de literatura, de forma articulada à temática e aos objetivos 

do estudo realizado. A menção aos autores e respectivos conteúdos deve ser 

acompanhada das referências e citações prescritas nas normas da ABNT.  

- Procedimentos Metodológicos (1/2 a 1 página): abrange a descrição de todos os 

elementos adotados para implementar o estudo, ou seja: a caracterização da 

pesquisa, os sujeitos envolvidos, os procedimentos amostrais, de coleta e análise dos 

dados. 

- Resultados do Estudo (de 2 a 3 páginas) - envolve o seguinte conteúdo: 

a.  Apresentação da realidade/organização que constituiu o foco do trabalho, 

incluindo-se uma breve descrição de suas características e da problemática que 

estimulou o interesse pelo caso; 

b. Descrição e análise dos dados coletados ou da intervenção sobre a 

realidade/organização, incluindo a discussão do processo por meio do confronto 

entre os resultados e o referencial teórico que sustentou o relatório.  
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- Conclusões (1 a 2 páginas) 

Ao finalizar o artigo, as conclusões devem fazer uma reflexão sobre os resultados 

alcançados no estudo que acaba de ser relatado, relacionando-os aos objetivos 

apresentados na introdução. Podem ser incluídas as recomendações para novas 

pesquisas. 

- Referências  

 

Quanto à formatação, o Artigo deverá ter entre 10 (dez) e 12 (doze) páginas, 

distribuídas de acordo com avaliação do professor orientador e do aluno. Fonte: Times New 

Roman, tamanho 12; espaçamento simples; citações e referências elaboradas conforme as 

normas da ABNT. 

 

Outras formas poderão ser adotadas de comum acordo entre acadêmico e professor 

orientador. 
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