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1 –INTRODUÇÃO

O Decreto Federal nº 87.497/82 regulamentou a Lei Federal nº 6.494/77,
caracterizando claramente o estágio supervisionado como “estágio curricular”,
vinculado com a prática escolar do educando e não como um simples apêndice
da atividade escolar, como uma “atividade extracurricular”.
O Artigo 2º do Decreto regulamentador considera como estágio curricular
“as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural proporcionadas ao
estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio.
O Estágio Supervisionado é uma das mais eficientes formas de propiciar ao
estudante a complementação profissional, pois o coloca em contato direto com a
realidade da indústria, com o ambiente real de trabalho e com os mais diversos
problemas técnicos.
O estágio, portanto, possibilita ampliar e aprofundar a integração entre os
conhecimentos técnicos e as práticas, bem como desenvolver análises críticoreflexivas sobre a atuação profissional.
Também o aspecto humano-social é aprimorado, em face do consequente
contato com problemas sociais e culturais, que se apresentam no ambiente de
trabalho.
Para que o estágio alcance suas finalidades, associando o processo
educativo à aprendizagem técnica, este precisa ser planejado, executado,
acompanhado e avaliado dentro de diretrizes bem definidas e estar de acordo
com os pressupostos que norteiam o projeto pedagógico do curso.
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2 – OBJETIVOS
O Estágio Supervisionado para alunos de ensino superior tem por objetivo a
complementação do ensino ministrado na Universidade, constituindo-se num
instrumento de aperfeiçoamento técnico-científico, de treinamento prático, de
relacionamento humano e de integração.
No Estágio Supervisionado o aluno é colocado diante da realidade
profissional, obtendo uma visão ampla das estruturas empresariais privadas ou
públicas, nas quais se integrará após a formatura. Além disso, cria-se um
vínculo importante entre Universidade e Empresa, possibilitando a atualização
contínua de ambos os lados.
Portanto, o Estágio Supervisionado de forma geral deve proporcionar ao
aluno a oportunidade de avaliar suas próprias habilidades diante de situações
da vida prática e possibilitar que este aplique os conhecimentos adquiridos na
Universidade adquirindo vivência profissional, tanto no aspecto técnico como
no de relacionamento humano imprescindíveis à sua formação, já que no mundo
atual são priorizadas as ações conjuntas e a integração de conhecimentos.
Como objetivos específicos de estágio no curso de engenharia elétrica podese citar:
a) Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e
instrumentais à prática de engenharia elétrica;
b) Utilizar ferramentas e técnicas de engenharia elétrica;
c) Atuar em equipes multidisciplinares;
d) Compreender e aplicar a ética e as responsabilidades profissionais;
e) Conceber, projetar e analisar materiais, produtos e processo produtivos
em engenharia elétrica;
f) Identificar, formular e resolver problemas de engenharia elétrica.

3 – NORMAS PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
As atividades de estágio supervisionado para os alunos dos cursos de
engenharia constituem uma exigência das Diretrizes Curriculares Nacionais
para Engenharia, resolução CNE/CES, de 11 de março de 2002, no seu artigo 7.º
que diz “A formação do engenheiro incluirá, como etapa integrante da
graduação, estágios curriculares obrigatórios sob supervisão direta da
instituição de ensino, através de relatórios técnicos e acompanhamento
individualizado durante o período de realização da atividade.
A partir desta resolução e da Lei n.° 8 859 de março de 1994 é que as
instituições de ensino superior de engenharia pautam-se para fixar as normas,
condutas e orientações necessárias aos alunos na realização do estágio
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supervisionado, pois são basicamente esses artigos da legislação que regulam as
questões do estágio acadêmico dos alunos de engenharia.
O parágrafo 2.° da Lei 8859/94 prescreve “O estágio somente poderá
verificar-se em unidades que tenham condições de proporcionar experiência
prática na linha de formação do estagiário, devendo o aluno estar em condições
de realizar o estágio segundo o disposto na regulamentação da presente Lei”.
Não haverá vínculo empregatício de qualquer natureza entre o Estagiário e
a Empresa, conforme dispõe o artigo 4º da lei 6.494 de 07 de dezembro de 1977.
Para o curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará,
Campus de Tucuruí, as seguintes normas devem ser seguidas:
1 – A disciplina Estágio Supervisionado (código: EL18059) é obrigatória,
portanto deve ser realizada por todos os alunos do curso de Engenharia de
Elétrica;
2 – O estágio deve ser realizado na área de Engenharia Elétrica como eletrônica,
eletrotécnica, sistemas elétricos de potência, telecomunicações, automação e
controle, entre outras;
3 – A carga horária mínima obrigatória de estágio é 210 horas sendo
desenvolvidos nas modalidades tempo parcial (4h) e tempo integral (6h) e
podem ser realizados em períodos de férias ou em períodos letivos regulares;
4 – A disciplina Estágio Supervisionado deve ser realizada preferencialmente
quando o aluno já contar com base sólida nas disciplinas do núcleo
profissionalizante, portanto é recomendado que o aluno ingresse no estágio a
partir do sexto semestre, porém só poderá realizar matrícula no 9º semestre;
5 - O horário do Estágio não poderá coincidir com o período em que o aluno
estiver cursando as disciplinas;
7 - A obtenção do Estágio é de iniciativa do aluno. Para isto, ele deve recorrer a
contatos diretos com empresas e/ou procurar a coordenação de estágio para
verificar tais possibilidades;
8 – O estágio poderá ser realizado na própria instituição de ensino, ou em
instituição pública ou privada.
9 – A UFPA/CAMTUC possui até a data presente em que foi redigido este
documento, convênio com a empresa Eletrobrás - Eletronorte que disponibiliza
vagas para realização de estágio em suas dependências. Para preenchimento de
tais vagas tem prioridade primeiramente alunos mais antigos e posteriormente
alunos com maior CRG. No que se refere a escolha do setor a realizar o estágio,
tem prioridade os alunos com maior CRG.
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10 - Para os discentes que realizarão o "estágio profissionalizante", isto é o
estágio na própria empresa onde é empregado; favor solicitar, caso necessário,
uma Declaração (documento que declara que está apto a realizar a atividade
curricular Estágio Supervisionado I e II) na secretaria acadêmica do CAMTUC
para oficialização junto à empresa.

4 – CONDIÇÕES PARA INGRESSO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Para a realização de estágio as seguintes condições devem ser obedecidas:
1 - O aluno deve estar regularmente matriculado;
2 - Ter 60% ou mais da carga horária de atividades curriculares obrigatórias
vencidas.

5 – AVALIAÇÃO E DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES
Uma vez obtido o Estágio, o mesmo será objeto de Termo de Compromisso
(anexo 1) celebrado entre os alunos e as empresas ou organizações concedentes
de oportunidades de estágio.
Esta é a razão pela qual o referido termo de compromisso deverá contar,
necessariamente, com a anuência da instituição de ensino.
Esse termo de compromisso é essencial para a caracterização do estágio
supervisionado e das mútuas responsabilidades no processo educativo.
Ao final do estágio supervisionado o aluno deverá apresentar à
Coordenação do Estágio Supervisionado o Relatório de Estágio (anexo 2) em
duas vias, uma impressa e outra digital, e o envelope lacrado contendo o
Formulário de Avaliação.
O Formulário de avaliação (anexo 3) deverá ser preenchido pelo
responsável pela avaliação na empresa (supervisor de estágio) que atribuirá ao
aluno uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).
O relatório de Estágio será analisado pelo professor responsável pela
coordenação de estágio, que atribuirá uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).
A nota será atribuída com base nos seguintes critérios: apresentação do
material (respeitando as normas deste manual apresentadas no anexo 2) e
conteúdo do relatório.
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Os relatórios deverão ser entregues a coordenação de estágio no prazo
máximo de uma semana antes do término do semestre.
A nota final será a média aritmética da nota do relatório e da ficha de
avaliação.
Será aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco).

6 - DIREITOS DO ESTAGIÁRIO
1 - Receber orientação para realizar suas atividades previstas no plano de
trabalho do Estágio Supervisionado;
2 - O estagiário poderá receber bolsa, ou outro auxílio de qualquer natureza,
cabendo a ele e a empresa estarem de acordo sobre os mesmos;
3 - Expor à coordenação de estágio, em tempo hábil, problemas que dificultem
ou impeçam a realização das atividades referentes ao Estágio Supervisionado;
4 - Avaliar e apresentar sugestões que venham a contribuir com o
aprimoramento contínuo desta atividade acadêmica;
5 - Estar segurado contra acidentes pessoais que possam ocorrer durante o
estágio.

7 - DEVERES DO ESTAGIÁRIO
1 - Cumprir as normas do Estágio Supervisionado;
2 - Zelar e ser responsável pela manutenção das instalações e equipamentos
utilizados;
3 - Respeitar a hierarquia da Universidade e dos locais de estágio, obedecendo
as determinações de serviço e normas locais;
4 - Manter elevado o padrão de comportamento e de relações humanas,
condizentes com as atividades a serem desenvolvidas;
5 - Guardar sigilo de tudo que diga respeito a documentação de uso exclusivo
das pessoas físicas e jurídicas envolvidas no trabalho, bem como dos aspectos
do exercício profissional que assim forem exigidos;
6 – No término do estágio, entregar relatório e Formulário de avaliação na
forma e data como escrito no item 5 deste documento.
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8 – DEVERES DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO
1 - Orientar o aluno em todas as atividades;
2 - Assessorar o aluno na elaboração do Relatório de estágio;
3 - Zelar pelo cumprimento das normas que regem o estágio;
4 - Encaminhar à coordenação de estágio o Formulário de avaliação do
orientado, segundo modelo pré-determinado (anexo 3), por ocasião do final do
estágio;
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Anexo 1
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
UNIDADE CONCEDENTE DO ESTÁGIO
RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CIDADE

UF

CEP

NOME DO REPRESENTANTE

FONE / RAMAL

CARGO

ESTAGIÁRIO
NOME

CTPS

ENDEREÇO

CIDADE

UF

CEP

FONE / RAMAL

ESCOLARIDADE
SÉRIE

NÍVEL

CURSO

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
NOME

ENDEREÇO

CIDADE

UF

CEP

FONE
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As partes acima identificadas, UNIDADE CONCEDENTE DO ESTÁGIO e ESTAGIÁRIO,
neste ato, celebram entre si, este Termo de Compromisso de Estágio (TCE),
convencionando as seguintes cláusulas e condições:
Cláusula 1ª - Este Termo de Compromisso de Estágio tem por finalidade proporcionar
experiência prática na linha de formação básica ao Estagiário em complemento ao
processo ensino-aprendizagem.
Cláusula 2º - Fica compromissado entre as partes as seguintes condições básicas para
realização do estágio:
a)
Este TCE terá vigência de ______/______/______ a
______/______/______,
podendo
ser
denunciado,
unilateralmente, a qualquer tempo, mediante comunicação
escrita, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, ou ser
prorrogado, por meio da emissão de um novo Termo de
Compromisso de Estágio;
b)
c)
As atividades do estágio a serem cumpridas pelo
Estagiário serão desenvolvidas no horário: das ______ às ______
horas e das ______ às ______, totalizando ( ) horas por mês;
d)
A Unidade Concedente do Estágio proporcionará à
Instituição de Ensino, sempre que necessário, subsídios que
possibilitem o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do
estágio;
e)
As atividades principais compatíveis com o Contexto
Básico da Profissão, a serem desenvolvidas pelo Estagiário, são as
seguintes:
 Projeto e Análise de Sistemas
 Desenvolvimento de Sistemas
 Outras atividades acordadas previamente
f)
As atividades acima descritas poderão ser ampliadas,
reduzidas, alteradas, de acordo com a progressividade do currículo
e do estágio, sempre dentro do Contexto Básico da Profissão.
Cláusula 3ª - No desenvolvimento do Estágio compromissado, caberá à Unidade
Concedente do Estágio proporcionar ao Estagiário, atividades de aprendizagem social,
profissional, cultural, compatíveis com o Contexto Básico da Profissão a qual seu curso
se refere.
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Cláusula 4ª - No desenvolvimento do Estágio compromissado, caberá ao Estagiário
observar e obedecer normas internas da Unidade Concedente, bem como outras
eventuais recomendações ou requisitos ajustados entre as partes.
Cláusula 5ª - Constituem motivos para a rescisão unilateral do presente TCE
independentes de notificação:
1 - A conclusão ou abandono do curso e o trancamento da
matrícula;
2 - Não cumprimento do convencionado neste TCE;
3 - A não aprovação do aluno nas disciplinas de Estágio
Supervisionado I e Estágio Supervisionado II.
Cláusula 6ª - Em caso de dano causado pelo Estagiário no desempenho de suas
atribuições, este somente responderá na ocorrência de dolo ou culpa. E, por estarem
de inteiro e comum acordo com as condições deste Termo de Compromisso de
Estágio, as partes assinam-no em 03 (três) vias de igual forma e teor.
Cláusula 7ª - Na vigência do presente Termo, o Estagiário estará incluído na cobertura
do SEGURO CONTRA ACIDENTE PESSOAL, proporcionado pela APÓLICE nº:
_____________________________________

Tucuruí, _____ de _________________ 20___

______________________________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

______________________________________________
UNIDADE CONCEDENTE

______________________________________________
ESTAGIÁRIO
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Anexo 2
MODELO DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Relatório de Estágio Supervisionado I & II

Nome do aluno–nº de matrícula

Tucuruí – PA
20xx
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ÍNDICE
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2 – Objetivos...................................................................................................................XX
3 – Apresentação da empresa .......................................................................................XX
4 – Atividades realizadas................................................................................................XX
5 – Conclusões................................................................................................................XX
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Relatório de Estágio Supervisionado I & II

_______________________
Nome do
Orientador/Supervisor do Estágio

_____________________
Nome do
Estagiário
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1 – APRESENTAÇÃO:

Nome do estagiário:
Matrícula da UFPA:
Empresa onde foi realizado o estágio:
Orientador/Supervisor do estágio:
Período do estágio:
Carga horária semanal: XX horas
Carga horária total: XX horas

2 – OBJETIVOS:
Este relatório de estágio supervisionado tem por objetivo descrever as principais
atividades realizadas pelo estagiário......, durante o período de estágio na empresa......
O estágio foi realizado na Divisão de Engenharia, a qual era responsável pelas
atividades de .....
3 – APRESENTAÇÃO DA EMPRESA (HISTÓRIA DA EMPRESA):
4 – ATIVIDADES REALIZADAS (NOME DA EMPRESA CONCEDENTE DO ESTÁGIO):
5 – CONCLUSÕES:
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Anexo 3

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL
Nome do estagiário:
Período do estágio:
Empresa:
Endereço:
Responsável pela avaliação na empresa:

Faça uma avaliação numérica segundo os critérios do Grupo I.
Grupo I: Aspectos profissionais

1

2

3

4

5

QUALIDADE DO TRABALHO (Tendo em vista o que seria
desejável).
CRIATIVIDADE (Capacidade de sugerir, projetar ou executar
modificações ou inovações na empresa).
CONHECIMENTO (Demonstrado
atividades programadas.

no

desenvolvimento

das

CUMPRIMENTO DAS TAREFAS (Considerar o volume de
atividades cumpridas dentro de padrão razoável de qualidade).
ESPÍRITO INQUISITIVO (Disposição que o estagiário demonstrou
para aprender).
INICIATIVA (Demonstrada para desenvolver suas atividades sem
dependência de outros).
SUBTOTAIS
TOTAL DO GRUPO I
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Faça uma avaliação numérica segundo os critérios do Grupo II.
Grupo II: Aspectos humanos

1

2

3

4

5

ASSIDUIDADE – Cumprimento do horário de estágio e ausência
de faltas.
DISCIPLINA – Observância das normas e regulamentos internos
da empresa.
RELACIONAMENTO – Facilidade de integrar com os colegas e o
ambiente de trabalho.
COOPERAÇÃO –Disposição para cooperar com os colegas e
atender prontamente as atividades solicitadas.
MERECIMENTO DE CONFIANÇA–Discrição demonstrada quanto
ao sigilo das atividades a ele confiadas.
SENSO DE RESPONSABILIDADE
equipamentos e bens da empresa.

–

Zelo

pelo

material,
SUBTOTAIS

TOTAL DO GRUPO II
Nome do estagiário:

Total por GRUPO

Multiplicar por

GRUPO I

6

GRUPO II

4

Subtotal

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

CONCEITO

Até 149

Insuficiente (INS)

de 150 a 209

Regular (REG.)

de 210 a 269

Bom (BOM)

de 270 a 300

Excelente (EXC.)
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AVALIAÇÃO FINAL
TOTAL GERAL

pontos

CONCEITO FINAL

A carga horária total do estágio foi de _________________ horas, a qual, sob este aspecto,
atende aos requisitos necessários às disciplinas Estágio Supervisionado I e II.

Data: ____/____/____

_______________________________________________________________________
(Assinatura da empresa e carimbo)

OBS: Estas informações são confidenciais. Após preencher esta avaliação, favor devolvê-la ao
Coordenador de Estágio da Faculdade de Engenharia Elétrica em envelope fechado e lacrado.
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