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RESOLUÇÃO Nº 74/2010  
Do Estágio 

O Estágio Supervisionado Curricular é um momento de 
aprendizagem e um componente curricular integrante dos 
PPCs de Graduação da UFES, de natureza articuladora entre 
ensino, pesquisa e extensão, objetivando capacitar o 
graduando para ação-reflexão-ação. 

Todo Estágio Supervisionado requer: 

• Um estudante matriculado 

• um docente orientador 

• uma unidade concedente 

• um profissional supervisor da unidade concedente 

• um plano de Estágio Supervisionado 



RESOLUÇÃO Nº 74/2010  
Da caracterização dos Estágios 

• Nos termos estabelecidos no PPC de cada Curso, 
os estágios serão realizados nas formas de: 
•  Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

• Estágio Supervisionado Curricular Não Obrigatório 
 

• A programação e o planejamento do Estágio 
Obrigatório devem ser elaborados em conjunto 
por estudante, docente e supervisor, resultando 
em um Plano de Estágio, conforme carga horária 
estabelecida no PPC. 



O Estágio Não Obrigatório deve estar 
previsto no PPC e ser compatível com as 
atividades acadêmicas do estudante, 
contemplando o ensino e a aprendizagem. 

 

 

Obs.: O estagiário poderá receber bolsa, sendo compulsória 
a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na 
hipótese de estágio não obrigatório. 

 

RESOLUÇÃO Nº 74/2010  
Da caracterização dos Estágios 



RESOLUÇÃO Nº 74/2010 
  

Da carga horária e da duração 

• Os Estágios Obrigatórios terão carga horária e 
duração estabelecidas no PPC. 

 

• Os Estágios Não Obrigatórios, quando realizados 
durante o período letivo, devem ter carga horária 
máxima de 30 horas semanais, respeitando-se os 
limites estabelecidos no PPC e atendendo à 
legislação específica de cada profissão. 



• A carga horária do Estágio Não Obrigatório 
deverá ser definida por cada curso de graduação, 
obedecendo aos limites da Lei Federal. 

 

• Os Estágios Não Obrigatórios, quando realizados 
fora do período letivo, podem ter carga horária 
máxima de 40 horas semanais, desde que previsto 
no PPC e na instituição de ensino. 

RESOLUÇÃO Nº 74/2010 
  

Da carga horária e da duração 



•  O início do Estágio Não Obrigatório, durante o período 
letivo, fica condicionado ao aproveitamento acadêmico do 
estudante, que durante a realização do Estágio não pode ter 
CR abaixo do estabelecido pelo Colegiado do Curso, sob a 
pena de ter seu estágio cancelado. 

 

• A modificação do CR mínimo exigido para o Estágio deverá 
ser proposta até o término do 1º semestre letivo vigente 
para aplicação no 1º semestre letivo do ano seguinte 

RESOLUÇÃO Nº 74/2010 
  

Coeficiente de Rendimento - CR 



• O Estágio Não Obrigatório terá duração de, no 
máximo, 02 anos na mesma unidade concedente, 
exceto quando se tratar de estagiário com 
necessidades especiais. 
 

• No caso de duração inferior a 02 anos do Estágio 
Não Obrigatório, pode haver prorrogação, 
mediante aprovação pela Coordenação de estágio, 
com ciência da Divisão de Estágios do 
DAA/PROGRAD. 

RESOLUÇÃO Nº 74/2010 
  

Da duração do Estágio 



• celebrar Termo de Compromisso com o estudante e com a 
parte concedente. 

• avaliar as instalações da parte concedente. 

• indicar docente orientador do Estágio. 

• exigir do estudante a apresentação periódica, em prazo 
não superior a 6 meses, de relatório das atividades. 

• zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso 

• elaborar normas complementares e instrumentos de 
avaliação dos estágios 

• comunicar à parte concedente, no início do período letivo, 
as datas de realização de avaliações acadêmicas. 

RESOLUÇÃO Nº 74/2010 
  

Das obrigações da UFES 



Tem por competência possibilitar e acompanhar a inserção 
dos estudantes nos campos de estágio, captá-los e analisá-
los a cada semestre, analisar e tornar público, no interior 
do curso, o processo de estágio e estabelecer a articulação 
entre os docentes orientadores de estágio. 

RESOLUÇÃO Nº 74/2010 
  

Da Coordenação 



• A forma de supervisão dos Estágios Supervisionados 
Curriculares deve constar no PPC e será realizada por meio 
de orientação, acompanhamento e avaliação 

• A supervisão dos Estágios Supervisionados Curriculares é 
uma atividade de ensino constante da carga horária de 
trabalho do docente orientador e do departamento 
acadêmico no qual ele está alocado. 

• O docente orientador ou o supervisor deverá ser da mesma 
área de formação do curso do estudante nas situações 
previstas no PPC ou nas normas de estágio do curso. 

RESOLUÇÃO Nº 74/2010 
  

Da Supervisão 



• A avaliação do estagiário no Estágio Supervisionado 
Curricular é processual, de caráter qualitativo, e é feita 
pelo docente orientador, devendo contar com a 
participação do supervisor e do estagiário. 

• Para obter aprovação na disciplina/atividade de Estágio 
Supervisionado Curricular, o estudante deve ter 
frequência mínima e rendimentos de acordo com os 
critérios estabelecidos nos PPCs e nas resoluções 
exaradas pelo CEPE. 

RESOLUÇÃO Nº 74/2010 
  

Da Avaliação 



• Os Estágios Obrigatórios e Não Obrigatórios serão 
realizados nos termos do Art. 9º da Lei Federal nº 11.788, 
de 25 de setembro de 2008, nos campos de estágio que 
possuam convênio, ou outro instrumento jurídico congênere, 
com a UFES, ou com agentes de integração conveniados com 
esta Universidade. 

• O prazo de vigência do convênio entre a UFES e a unidade 
concedente do estágio e/ou o agente de integração será de, 
no máximo, 5 (cinco) anos, podendo ser renovado. 

• O Estágio Obrigatório ou Não Obrigatório somente pode 
ser iniciado após a publicação do Convênio no Diário 
Oficial da União. 

RESOLUÇÃO Nº 74/2010 
  

Dos Convênios 



• O termo de compromisso é o documento que 
formaliza a inserção do estudante como estagiário 
na unidade concedente do estágio. 

• O TCE somente pode ser criado com base em um 
Convênio vigente, devidamente publicado no DOU. 

• O Estágio Obrigatório ou Não Obrigatório só pode 
ser iniciado após a completa formalização do 
respectivo Termo de Compromisso de Estágio. 
 

RESOLUÇÃO Nº 74/2010 
  

Do Termo de Compromisso do 
Estágio - TCE 



O Estágio Obrigatório, ou Não Obrigatório, poderá 
ser cancelado por qualquer um dos seguintes 
motivos: 
I. solicitação do estagiário, devidamente justificada; 

II. descumprimento, por parte do estagiário, das condições 
presentes no TCE; 

III. não comparecimento ao estágio, sem comunicação prévia, 
por mais de 5 dias consecutivos ou não, 

no período de 1 mês, ou por 30 dias não consecutivos; 

RESOLUÇÃO Nº 74/2010 
  

Do Cancelamento do Estágio 



IV. conclusão ou interrupção do curso; 

V. reprovação em 2 ou mais disciplinas no mesmo 
período letivo, durante a realização do estágio 
supervisionado curricular não obrigatório;  

VI. interesse em qualquer tempo, da unidade 
concedente ou da UFES, com a devida justificativa. 

 

RESOLUÇÃO Nº 74/2010 
  

Do Cancelamento do Estágio 



• O Coordenador de Estágio poderá, a seu interesse, 
iniciar o processo de convênio, dando ciência à 
Divisão de Estágios/DAA/PROGRAD, que o 
encaminhará às instâncias competentes para 
análise e aprovação. 

• A Resolução Nº 74/2010 será complementada pelo 
Regulamento de Estágio Obrigatório e Não 
Obrigatório, de cada Curso, definido no PPC que 
tratará de suas especificidades. 

RESOLUÇÃO Nº 74/2010 
  

Das disposições gerais 



• As Normas de Estágio de cada Curso, a 
serem elaboradas pela Coordenação de 
Estágio e pela Coordenação de Área de 
Estágio Curricular de Curso, serão 
aprovadas pelo Colegiado do respectivo 
Curso. 

RESOLUÇÃO Nº 74/2010 
  

Das disposições gerais 



Onde Achar? 

●Mais informações; 

●documentos e formulários  

●página www.prograd.ufes.br,  

 aba Estágios. 

 

OBRIGADO! 

http://www.prograd.ufes.br/

