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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI  
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

NORMAS PARA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO (OBRIGATÓRIO) 
 

 

O Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), no uso de suas 
atribuições e, tendo em vista o disposto no Projeto Pedagógico do Curso, aprovado pela Resolução Nº 20 do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de São João Del Rei em 29 de maio de 2013, regulamenta o 
Estágio Curricular Supervisionado (Obrigatório), conforme definições a seguir:  
O Estágio Curricular Supervisionado é um conjunto de atividades de aprendizagem profissional e cultural que ocorre 
além daquelas previstas na grade curricular, sendo um componente fundamental na formação profissional do aluno. 
Ele é parte integrante das diretrizes curriculares definidas pela Resolução n° 06, de 02/02/2006, e do Projeto 
Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ.  
De acordo com a Lei Federal n° 11.788, de 25/09/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, o Estágio é ato 
educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandosß, que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior e outras, 
na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.  
O Estágio Curricular Supervisionado, denominado pela Lei n° 11.788/2008 como Estágio Obrigatório, cuja carga 
horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma, deverá seguir o disposto neste documento quanto às 
condições, pré-requisitos, procedimentos e normas. O Estágio Curricular Supervisionado (ou Estágio Obrigatório) do 
curso de Arquitetura e Urbanismo terá carga horária total de 300 horas e será distribuído em duas unidades 
curriculares: Estágio Curricular Supervisionado I e II, com 150 horas cada. A carga horária docente necessária para 
orientação e coordenação das atividades de Estágio Curricular Supervisionado é de 18 (dezoito) horas para cada uma 
das unidades curriculares (Estágio I e II).  
Para efeitos desta regulamentação consideram-se as seguintes definições: 
Área afim (à Arquitetura e Urbanismo): área definida como Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Humanas ou 
Engenharias conforme Áreas do Conhecimento do CNPQ.  
Professor orientador: professor(es) responsável(is) pela orientação ao aluno e coordenação das atividades das 
unidades curriculares de Estágio Curricular Supervisionado (I e II).  
Supervisor: profissional da concedente de estágio, com formação na área da Arquitetura e Urbanismo ou áreas afins, 
responsável pela supervisão do aluno durante o cumprimento da carga horária referente à prática externa de Estágio 
Obrigatório. 
Coordenação do curso: coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ.  
Comissão Normatizadora do Estágio Curricular Supervisionado: conjunto de professores indicados pelo Colegiado do 
curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ responsáveis pelo detalhamento das normas e procedimentos de Estágio 
Curricular Supervisionado, bem como suas alterações posteriores. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI  
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO  

REGULAMENTAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 
 
 
 
 
 

Estabelece normas e procedimentos de Estágio Curricular Supervisionado para os 
alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de São João 
Del Rei (UFSJ). 

 

Título I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º – Nos termos da Resolução n° 06 de 02/02/2006 do Ministério da Educação e do Projeto Pedagógico do Curso 
de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ, o Estágio Curricular Supervisionado é um conjunto obrigatório de atividades de 
aprendizagem profissional e cultural que extrapolam aquelas previstas na grade curricular, sendo componente 
fundamental na formação profissional do aluno.  
Art. 2º - O Estágio Curricular Supervisionado deverá ser desenvolvido pelo aluno em conformidade com seu campo de 
formação profissional e tem como objetivos: 
  

I. Complementar a formação acadêmica, formalizando a ligação entre educação escolar e o mercado de  
trabalho;  

II. Assegurar ao aluno a vivência de experiências próprias nas diversas áreas de competência profissional;  
III. Amparar o contato do aluno com situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, 

habilidades e atitudes previstas no Projeto Pedagógico do Curso se concretizem em ações profissionais;   
IV. Proporcionar ao aluno o exercício do aprendizado compromissado com a realidade socioeconômica, cultural 

e política do país, contribuindo na sua formação profissional e pessoal. 
 

Parágrafo único – É recomendado que os alunos optem por estágios em concedentes que atuem nas áreas 
destacadas do Projeto Pedagógico do Curso, quais sejam: obra civil, planejamento urbano e regional e preservação e 
intervenção no patrimônio construído. 

 

Art. 3º – Considera-se Estágio Curricular Supervisionado aquele desenvolvido pelos alunos, quando inscritos nas 
unidades curriculares de Estágio I e/ou Estágio II, sob a orientação de um professor orientador do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da UFSJ e de um supervisor da parte concedente do estágio, sendo,obrigatoriamente, um 
profissional da área de Arquitetura e Urbanismo ou áreas afins. 

 

§ 1º – A carga horária mínima de Estágio Curricular Supervisionado é de 300 horas, devendo o aluno cumprir tal carga 
horária em atividades práticas de aprendizagem profissional, sendo 150 horas correspondentes à unidade curricular 
de Estágio I e as seguintes 150 horas, à unidade curricular de Estágio II.  

 
§ 2º – Serão destinadas 18 (dezoito) horas semestrais para cada professor orientador responsável por cada uma das 
unidades curriculares de Estágio I e II, para orientação ao aluno e coordenação das atividades do Estágio Curricular 
Supervisionado.  

 

Art. 4º – O cumprimento da carga horária mínima de Estágio Curricular Supervisionado é requisito necessário para o 
aluno submeter o Trabalho Final de Graduação (TFG) e seu portfólio completo à Banca Final de Curso e, 
consequentemente, para a obtenção do diploma. 

 

Art. 5º – Considera-se Estágio não obrigatório aquele desenvolvido pelos alunos quando não matriculados na unidade 
curricular de Estágio Curricular Supervisionado (Estágio I e II), podendo ser validado como Atividade Complementar, 
conforme regulamentação específica. 
  
Art. 6º – As concedentes de estágio poderão ser pessoas jurídicas de direito privado e órgãos da administração 
pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
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Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior (devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional), a saber: 
  

I. Instituições públicas e privadas que ofereçam condições de formação e experiência profissional nas diversas 
áreas de competência da atuação do arquiteto urbanista; 

II. Escritórios de profissionais autônomos ou empresas públicas ou privadas de planejamento e projeto de 
arquitetura, paisagismo e/ou urbanismo;  

III. Empresas construtoras (projeto e/ou execução de áreas afins a formação do arquiteto urbanista).  
 

§ 1º – Será válida para a integralização da carga horária de Estágio Curricular Supervisionado, a participação do aluno 
nas atividades do Escritório de Práticas Profissionais em Instituições de ensino, por exemplo, Escritórios Modelo. No 
curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ serão validados os estágios realizados no Escritório de Práticas Projetuais 
Alternativas (EPPA) e no Laboratório de Planos e Projetos (LAPP), desde que devidamente formalizados. 
 
§ 2º – O aluno que possuir atuação profissional na área e que desejar validar suas atividades profissionais como 
estágio deverá apresentar comprovante de atuação e o Relatório Final de Estágio ao professor orientador de estágio, 
para posterior apresentação ao colegiado de curso, que irá  deliberar sobre a solicitação.  

Art. 7º – A realização de Estágio Curricular Supervisionado requer o estabelecimento de Termo de Compromisso entre 
a UFSJ, o aluno e a parte concedente de estágio. 
 

§ 1º – No caso de instituição/empresa – pessoa jurídica de direito público ou privado – poderá ser estabelecido um 
convênio com UFSJ, se solicitado pela empresa.  
 
§ 2º – As normas e procedimentos para estabelecimento de convênio entre a UFSJ e a instituição/empresa para a 
realização de Estágio Curricular Supervisionado pelos alunos, assim como o Termo de Compromisso, estão disponíveis 

em:  <http://www.ufsj.edu.br/sesta/> e <http://www.ufsj.edu.br/arquitetura/estagio_curricular.php>  
 
§ 3º – O estágio, formalizado em instrumento jurídico celebrado entre a Universidade, a concedente do estágio e o 
aluno, deve ser realizado em área compatível com o Curso de Arquitetura e Urbanismo, sendo expressamente vedado 
o exercício de qualquer outra atividade não relacionada à sua área de formação.  

 
§ 4º – A rescisão do contrato de estágio, pelo aluno ou pela parte concedente, poderá acontecer a qualquer 
momento e por qualquer motivo, respeitando o acordado e deve ser comunicada por escrito às partes envolvidas.  

 
§ 5º – No caso do aluno ainda não ter completado a carga horária mínima de Estágio Curricular Supervisionado, 
conforme dispõe este documento, ele deverá completá-las em novo estágio e novo contrato.  

 
§ 6º – No caso de estágio no Laboratório de Planos e Projetos (LAPP) e no Escritório de Práticas Projetuais 
Alternativas (EPPA) da UFSJ, o aluno deverá preencher termo de compromisso específico disponível na página do 
curso.  

 

 

Título II 
DAS CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO E DA 

OFERTA DAS UNIDADES CURRICULARES 

 

Art. 8º – Para realizar o Estágio Curricular Supervisionado do curso de Arquitetura e Urbanismo o aluno deve estar 

devidamente matriculado no curso e inscrito na(s) unidade(s) curricular(es) de Estágio I e/ou Estágio II, e tomar 

conhecimento das orientações disponibilizadas pelo professor orientador de cada uma das unidades curriculares. 

 

§  1º – A inscrição na(s) unidade(s) curricular(es) serão solicitadas à coordenação, durante o período letivo pelo 
professor orientador de Estágio, após a entrega de toda a documentação, com respectivas assinaturas e carimbos. 
 
§ 2º – O abandono ou trancamento de matrícula implica em imediata rescisão do contrato de estágio. 



Página 4 de 10 

 

 

Art. 9º – O Estágio Curricular Supervisionado do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ somente poderá ser 
cursado pelo aluno a partir 5º período e desde que tenha integralizado no mínimo 4 (quatro) Estúdios Intermediários, 
ou seja, 288 horas de Estúdio Intermediário, salvo em casos devidamente justificados e aprovados pelo Colegiado de 
Curso. 
 

Art. 10 – O 7º (sétimo) período do curso será livre de encargos didáticos para que o aluno possa se dedicar 
integralmente ao Estágio Curricular Supervisionado, conforme definido na Resolução n° 06, de 02/02/2006 e no 
Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ. 
 
Parágrafo único – Atendidas às condições previstas no art. 9º, o Estágio Curricular Supervisionado poderá também ser 
cursado simultaneamente às atividades didáticas dos Ciclos Intermediário e Avançado, desde que não comprometa as 
demais atividades acadêmicas e respeitado o horário das aulas.  

 

Art. 11 – A jornada de atividades em estágio será definida no Termo de Compromisso e será compatível com as 
atividades escolares. 
  
Parágrafo único – A carga horária semanal máxima para a realização do Estágio Curricular Supervisionado é de 30 
horas, caso seja realizado concomitantemente com outras atividades didáticas, e de 40 horas, caso seja realizado em 
período sem outros encargos didáticos, conforme disposições do art. 10 da Lei nº 11.788/2008. 

 

Art. 12 – Antes de iniciar o estágio o aluno deve realizar os seguintes procedimentos: 

 

I. Submeter a Carta de Intenção de Estágio (documento I) 
(http://www.ufsj.edu.br/arquitetura/estagio_curricular.php) ao professor orientador, em duas vias, onde 
consta a descrição das atividades. É desejável que o aluno diversifique as atividades de estágio, sendo que a 
carga horária total dos Estágios I e II deverá ser cumprida em no mínimo duas subatividades previstas na 
Resolução 21 de 05 de abril de 2012 do CAU-BR (disponível em: 
<http://www.caubr.gov.br/anexos/resolucao/RES-21_CAUBR_16_2012.pdf>).  

II. Caso a instituição ou empresa solicite o convênio com a UFSJ, o aluno deve verificar se o convênio já existe. 
Caso não haja, providenciar os documentos necessários para sua celebração (Declaração de Interesse de 
Celebração de Convênio, Dados Cadastrais da Empresa) e entregá-la ao professor orientador de estágio que irá 
solicitar à coordenação Memorando Eletrônico para o setor responsável; 

III. Submeter o Termo de Compromisso de Estágio (http://www.ufsj.edu.br/arquitetura/estagio_curricular.php) ao 
professor orientador, em três vias, que as encaminhará à Coordenadoria do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
juntamente com a Carta de Intenção de Estágio para assinatura; 

IV. Cumprir demais exigências e procedimentos estabelecidos pelo professor orientador da(s) unidade(s) 
curricular(es) de Estágio I e II que compõem o Estágio Curricular Supervisionado; 

 

Parágrafo único – A escolha da parte concedente onde será realizado o Estágio Curricular Supervisionado ficará a 
cargo do aluno, devendo esta escolha, assim como Carta de Intenção de Estágio (documento I) ser aprovada pelo 
professor orientador. 

 

Art. 13 – A(s) unidade(s) curricular(es) de Estágio Curricular Supervisionado I e II são ofertadas conforme a Resolução 
do CONEP nº 024, de 09 de julho de 2014 (disponível em <http://www.ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/soces/Res024Conep2014_Regulamenta_OfertaUCs_Inscricaodiscentes.pdf>). 
 

§ 1º – A(s) matrícula(s) na(s) unidade(s) curricular(es) de Estágio I e/ou II devem obedecer o disposto no Art. 8º  
parágrafo 1º. 

§ 2º – A assinatura de documentos acontecerá exclusivamente dentro do período letivo; 

§ 3º – O aluno que estiver em situação de matrícula que não permita inscrições por estar participando do Programa 
Ciências Sem Fronteiras (conforme artigos 22, 23 e 24), Mobilidade Acadêmica ou Trancamento de Matrícula pode 
solicitar o aproveitamento de estágio posteriormente, desde que tenha formalizado o estágio de acordo com as 
regras da instituição a qual o aluno estiver vinculado. 

http://www.ufsj.edu.br/arquitetura/estagio_curricular.php
http://www.ufsj.edu.br/arquitetura/estagio_curricular.php
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§ 4º – O prazo limite para o encerramento do estágio após a realização da matrícula é de 2 (dois) semestres após a 
efetivação da inscrição.  

§ 5º No caso de não finalizar o estágio e/ou não entregar o Relatório Final de Estágio e os documentos dentro deste 
prazo, o aluno será reprovado pelo professor responsável; terá que se matricular novamente na unidade curricular e 
realizar novo estágio.  

§ 6º – Após a solicitação da coordenação de curso, o diário é fechado, individualmente, pela DICON. 

 

 

Título III 
DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 14 – Compete à Coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo: 

 

I. Divulgar o regulamento de Estágio Curricular Supervisionado junto aos alunos;  
II. Estar ciente da Carta de Intenção de Estágio do aluno após aprovação pelo professor orientador;  

III. Montar o processo de convênio, quando este ainda não tiver sido efetivado entre a UFSJ e a instituição/ 
empresa concedente de estágio e remetê-lo ao Setor de Estágio da UFSJ (SESTA); 

IV. Solicitar à Comissão Normatizadora de Estágio Curricular Supervisionado a alteração deste documento 
sempre que se fizer necessário. 

 V.  VI. Assinar o Termo de Compromisso a ser firmado entre a UFSJ, o aluno e a parte concedente de estágio, entregar duas vias (aluno e concedente) e encaminhar uma via para o professor orientador inserir na pasta de estágio do aluno; VII. Prestar assistência ao aluno em caso de dúvida quanto às normas estabelecidas neste documento 
Art. 15 – Compete ao professor orientador: 

 

I. Analisar a Carta de Intenção de Estágio e verificar se as atividades descritas pelo aluno estão de acordo com 
o exercício da área de Arquitetura e Urbanismo, deferindo ou não, a solicitação discente; 

II. Acompanhar e orientar o aluno quanto às atividades a serem desenvolvidas no Estágio e quanto ao 
preenchimento dos documentos e à elaboração do Relatório Final de Estágio, conforme disposições desta 
regulamentação;   

III. Organizar as pastas de estágio com os devidos documentos – Carta de Intenção de estágio (documento I), 

Termo de Compromisso, Avaliação do Estagiário pelo Supervisor (documento II) e Ficha de ocorrência do 
supervisor para o professor orientador, quando for o caso; 

IV. Receber e avaliar o Relatório Final de Estágio apresentado pelo aluno; assim como a Avaliação do Estagiário 
pelo Supervisor (documento II), emitido pela concedente de Estágio, e analisá-la quanto ao aproveitamento, 
desenvolvimento, competência e assiduidade do aluno;  

V. Lançar no diário a nota final dos alunos,  na(s) respectivas unidade(s) curricular(es) de Estágio Curricular 
Supervisionado (I e II). 

VI. Ficará a cargo do(s) professor(es) orientador(es) optar(em) pela realização ou não de um Seminário 
Semestral, ao final do 7º período, para apresentação, pelos alunos, de seu(s) Relatório(s) Final(is) de Estágio. 
 

Art. 16 – Compete à parte concedente de estágio: 
  

I. Atender, em especial, às disposições do art. 9º da Lei nº 11.788/2008 e desta regulamentação , incluindo a 
contratação de seguro contra acidentes pessoais, a favor do estagiário(a);   

II. Acompanhar o desenvolvimento das atividades do aluno estagiário, avaliando-o em relação à competência, 
ao aproveitamento e assiduidade;  

III. Auxiliar o estagiário no desenvolvimento das atividades propostas;  
IV. Responsabilizar-se pela pertinência da atividade à área de Arquitetura e Urbanismo e o não desvio da 

função; 
V. Definir juntamente com o aluno as atividades que serão desenvolvidas (documento I); assinar Relatório Final 

de Estágio do aluno; preencher e assinar Avaliação do Estagiário pelo Supervisor (documento II).  
 
Parágrafo único – Durante o cumprimento da carga horária mínima de Estágio Curricular Supervisionado 
(obrigatório), a concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação e auxílio-transporte é facultativa, conforme 
disposições do art. 12 da Lei nº 11.788/2008. 
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Art. 17 – Compete ao aluno: 
  

I. Apresentar a Carta de Intenção de Estágio (documento I), em duas vias, ao professor orientador da(s) 
unidade(s) curricular(es) de Estágio Curricular Supervisionado. A definição das atividades a serem exercidas 
deve ser realizada junto com o supervisor da instituição/empresa concedente;  

II. Verificar a existência do Convênio entre a UFSJ e a instituição/empresa concedente do estágio, quando for o 
caso, e, caso não exista, enviar os dados necessários à celebração do convênio à Coordenação do curso, se 
solicitado pela empresa; 

III. Preencher as três vias do Termo de Compromisso de Estágio;  
IV. Solicitar a inscrição na(s) unidade(s) curricular(es) de Estágio I e/ou Estágio II; 
V. Apresentar toda a documentação exigida pela Coordenadoria de curso e pelo professor orientador;  

VI. Participar dos encontros agendados pelo professor orientador. A participação nos encontros é facultativa, 
caso o aluno esteja realizando o estágio em outra cidade; 

VII. Elaborar o Relatório Final de Estágio conforme as disposições deste documento e atender às datas e 
exigências colocadas pelo professor orientador; 

VIII. Entregar ao professor orientador uma via da Avaliação do Estagiário pelo Supervisor (documento II), 
juntamente com o Relatório Final de Estágio; 

IX. Entregar o Relatório Final de Estágio de estágio em até 30 (trinta) dias após o cumprimento da carga horária. 
Caso esse prazo termine em período de férias, o aluno terá até 15 (quinze) dias após o retorno às aulas para 
entrega do Relatório Final de Estágio.  
 

Art. 18 – Compete à Comissão Normatizadora de Estágio Curricular Supervisionado: 
  

I. Elaborar as normas e procedimentos referentes ao Estágio Curricular Supervisionado;   
II. Realizar alterações neste documento sempre que solicitado pela Coordenação do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo;  
III. Analisar casos específicos conforme disposições deste documento.  

 

Título IV  
DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Art. 19 – Será válido para a integralização da carga horária de Estágio Curricular Supervisionado, o cumprimento das 
atividades propostas, considerando as informações apresentadas no Relatório Final de Estágio e na Avaliação do 
Estagiário pelo Supervisor (documento II), referentes a cada uma das unidades curriculares de Estágio I e II. 

 
§ 1º – O Estágio Curricular Supervisionado terá como produto o Relatório Final de Estágio, sendo um referente à 
unidade curricular de Estágio I e outro referente à unidade curricular de Estágio II.  
 
§ 2º – No caso da realização do Estágio Curricular Supervisionado em uma única concedente, será aceito um único 
Relatório Final de Estágio e uma única Avaliação do Estagiário pelo Supervisor (documento II); 
 

Art. 20 – O Relatório Final de estágio deve ser elaborado conforme o Anexo I, e deve conter duas pranchas resumo 
em formato A3 para cada unidade curricular. 
 
Parágrafo único – O aluno apresentará três pranchas resumo caso as 300 horas sejam cumpridas em uma única 
concedente de estágio,  
 

Art. 21 – Para fins de avaliação do aluno em cada uma da(s) unidade(s) curricular(es) e sua respectiva aprovação, o 
professor orientador se baseará nos seguintes critérios: 
 

I. Programa de atividades (apresentado no documento I);  
II. Avaliação do Supervisor (apresentada no documento II);  

III. Avaliação do Relatório Final de Estágio. 
  

Parágrafo único – Serão aprovados os alunos que alcançarem entre 6,0 e 10,0 pontos em cada uma das unidades 
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curriculares de Estágio I e II. 
 
 

Título V  
DO ESTÁGIO NO EXTERIOR 

 

Art. 22 – Para a regularização do estágio no exterior deve haver um acordo formalizado entre a empresa e o governo 
brasileiro; ou entre a empresa e instituição de ensino do exterior (que deve ter um acordo de colaboração com a 
UFSJ); ou um acordo formalizado entre a empresa e a UFSJ. O acordo entre a UFSJ e a empresa que receberá o 
estagiário é realizado pela Assessoria de Assuntos Internacionais (ASSIN) e pode ser permanente ou temporário. 
  
Art. 23 – O aluno aprovado no programa Ciências sem Fronteiras que desejar realizar estágio internacional deve 
seguir as normas da ASSIN da UFSJ. O aluno deve seguir as instruções que estão disponíveis no website da ASSIN 
<http://www.ufsj.edu.br/assin/estagio_internacional_csf.php> 
 
Art. 24 – Serão deferidos estágios realizados no exterior, referentes apenas a 150 horas, concernentes a Estágio I ou 
II. Obrigatoriamente, 150 horas da carga horária de Estágio Curricular Supervisionado, deverão ser realizadas no 
Brasil. 
 

Título VI  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24 – Os casos omissos e as situações não previstas por este regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Normatizadora de Estágio Curricular Supervisionado e aprovados pelo Colegiado de Curso, podendo requerer a 
participação do professor orientador, da Coordenadoria do curso de Arquitetura e Urbanismo e da Assessoria Jurídica 
Institucional. 

 

Art. 25 – Compõem esta regulamentação os seguintes Documentos e Anexos: 
 

I. Carta de intenção de estágio (documento I);  
II. Avaliação do Estagiário pelo Supervisor (documento II);  

III. Modelo de Relatório Final.  

 

Parágrafo único – Os modelos dos documentos para celebração de Termo de Compromisso e convênio entre a UFSJ e 
a parte concedente de Estágio estão disponíveis em: <http://www.ufsj.edu.br/arquitetura/estagio_curricular.php>  
 

Art. 25 – Esta regulamentação será válida imediatamente após a sua aprovação pelo Colegiado do curso de 
Arquitetura e Urbanismo. 
 

São João Del Rei, 15 de junho de 2016 

 

Comissão Normatizadora do Estágio Curricular Supervisionado:  
Prof.ª Marcela Alves de Almeida, Prof.ª Anna Sophia Barbosa Baracho, Prof.ª Lívia Ribeiro Abreu Muchinelli. 

 

Colegiado do curso de Arquitetura e Urbanismo:  
Prof.ª Anna Sophia Barbosa Baracho, Prof.ª Adriana Gomes do Nascimento, Prof.ª Marcela Alves de Almeida, Prof.ª 

Marcella Franco de Andrade, Prof. Marcos Vinícius Telles Guimarães. 
 

http://www.ufsj.edu.br/assin/estagio_internacional_csf.php
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CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO  
DOCUMENTO I (OBRIGATÓRIO) 

CARTA DE INTENÇÃO DE ESTÁGIO 
 
 

 

Eu, _____________________________________________________ (nome do aluno), apresento intenção em 
estagiar na parte concedente de estágio _______________________________________,  
________________________________________________ (endereço completo) sob a supervisão do profissional  
____________________________________________ (nome do supervisor) formado em  
__________________________________________________________________ (curso de graduação e/ou formação 
complementar do supervisor), __________________, (número do registro no conselho de classe). Neste estágio 
realizarei as seguintes atividades (descrição das atividades a serem desenvolvidas; informar carga horária total):  
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 

 
Solicito o deferimento do(s) professor(es) orientador(es) de Estágio (  ) I (  ) II.  
 
Atenciosamente, 

______________________________________ 
(nome e assinatura do aluno) 

 

 
PARA USO DO PROFESSOR ORIENTADOR: 
 
Despacho do professor orientador – Estágio I: Despacho do professor orientador – Estágio II: 
 
(   ) Deferido                                  (   ) Indeferido (   ) Deferido                                   (   ) Indeferido 
 
Justificativa: 
 
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Data: ___/____/ _______ 
 
 
 
 

___________________________________ 
(nome e assinatura professor orientador)



Página 9 de 10 

 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

DOCUMENTO II (OBRIGATÓRIO) 
AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO PELO SUPERVISOR 

 

 

Estagiário (a): _________________________________________________________________________________  
Local de Estágio: _______________________________________________________________________________  
Endereço: ____________________________________________________________________________________  
(   ) Estágio I - Prof. Orientador:___________________ (    ) Estágio II - Prof. Orientador: _____________________  
Supervisor de Estágio: __________________________________________________________________________ 

Período de realização: Estágio I de ___ /___ /____ a ___ /___ /____ Horas trabalhadas: ______h. 

 Estágio II de __ /___ /____ a ___ /___ /____ Horas trabalhadas: ______h. 
 

Avaliação: avaliar o acadêmico/estagiário quanto aos seguintes critérios:  
(I) INSUFICIENTE; (R) REGULAR; (B) BOM; (O) ÓTIMO. 

 

QUESITOS DE AVALIAÇÃO CONCEITOS 

AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO I R B O 

1. Aspectos Profissionais: 

 Cumprimento do programa previsto     

 Qualidade do trabalho (nível de perfeição e cuidado com que o 
trabalho foi desenvolvido) 

    

 Conhecimentos demonstrados (conhecimento teórico/prático 
demonstrado e aplicado no decorrer das atividades) 

    

 Espírito crítico (disposição e capacidade de indagar e aprofundar o 
conhecimento profissional) 

    

 Grau de inovação/ Iniciativa/ Criatividade (ideias e inovações 
propostas pelo estagiário relacionadas à etapa do programa. 
Habilidade na tomada de decisões em benefício da empresa, sem 
transpor hierarquias. Habilidade em sugerir soluções para problemas 
emergentes). 

    

 Planejamento/Organização das Tarefas – Habilidade em planejar e 
organizar as ações desenvolvidas em vista dos objetivos da empresa 

    

2. Aspectos Humanos: 

 Assiduidade (frequência do estagiário e aproveitamento do tempo 
previsto no programa) 

    

 Pontualidade (compromisso com os horários pré-definidos)     

 Integração (nível de entrosamento do estagiário com os demais 
colegas de trabalho) 

    

 Disciplina (cumprimento das normas internas da empresa)     

 Dedicação/Responsabilidade – Cuidado com que realizou o trabalho, 
com o uso de equipamentos e materiais da empresa. Cumprimento 
das obrigações assumidas. 

    

 

O supervisor poderá utilizar o verso deste formulário para registrar ocorrências referentes ao cumprimento do 

programa e do cronograma anteriormente propostos, fatos não previstos ou ainda questões disciplinares relativas ao 

andamento do estágio. A partir das observações do supervisor, o professor orientador deverá registrar o 

cumprimento do cronograma, orientações diversas, dificuldades encontradas, procedimentos adotados, 

entrosamento, recomendações, outros. 

 

____ de __________________ de 201__. 

 

_______________________________ 

Assinatura do Supervisor 

 



Página 10 de 10 

 

 
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO  
MODELO DE RELATÓRIO FINAL (ALUNO) 

 
 

 

O Relatório Final de Estágio (formato A4 e A3) deverá ser elaborado contendo, no mínimo, os seguintes itens, sem 
número determinado de páginas: 
 

1. Capa   
2. Folha de rosto  
3. Sumário  
4. Apresentação da concedente de estágio e das atividades por ela desenvolvidas  
5. Relatório das Atividades de Estágio Curricular Supervisionado  
6. Avaliação Crítica  
7. Pranchas A3 

 
 

Nome da instituição  Estagiário:  SUMÁRIO 

Curso  Concedente de Estágio:  Apresentação concedente de 

Nome do aluno  Supervisor:  estágio e das atividades por ela 

  Unidade curricular:  desenvolvidas 

  Professor Orientador:   

  Carga Horária cumprida:  Relatório das Atividades de 

Relatório Final de Estágio    Estágio Curricular 

Curricular Supervisionado    Supervisionado 

Obrigatório  Local, Data   

  Assinatura estagiário  Avaliação crítica 

  Assinatura supervisor   

Local e Data  Assinatura professor orientador   

     

 

APRESENTAÇÃO DA CONCEDENTE  RELATÓRIO DE ATIVIDADES  AVALIAÇÃO CRÍTICA 

DE ESTÁGIO        

Apresentar a  concedente  de    Comentários  sobre  benefícios 

estágio e descrever as atividades  Descrever as atividades  do  Estágio  em  sua  formação 

por ela desenvolvidas. Justificar a  desenvolvidas durante o  Profissional. Reflexão  sobre a 

escolha do local de estágio: que  período de estágio. Associar as  aplicação dos conhecimentos 

atividades ela desempenha e qual  atividades à carga horária  adquiridos no curso no decorrer 

a  articulação  com  o  exercício  cumprida referente às unidades  do estágio. Recomendações  / 

profissional do arquiteto-  curriculares de Estágio I e II.  sugestões para a(s) unidade(s) 

urbanista.      curricular(es).  

         

         

         

 

  


