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NORMAS SOBRE ESTÁGIO NO CURSO

 Legislação Federal - Estágio - Lei 11788, de 25.09.08

 Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação
em Engenharia Agronômica ou Agronomia (Resolução Nº 1,
de 2 de fevereiro de 2006/CNE)

 Resolução Nº 016, de 30 de junho de 2021 – CONEP/UFSJ

 Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia
Agronômica/UFSJ – 2017 (PPC)

 Instrução Normativa Nº 09, de 10 de junho de 2022 –
CEAGR/UFSJ

NORMAS SOBRE ESTÁGIO NO CURSO

 A Instrução Normativa Nº 09, de 10 de junho de 2022 –
CEAGR/UFSJ, está disponível no site do curso, assim como
seus anexos:

https://www.ufsj.edu.br/ceagr/estagio.php 
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MODALIDADES

 Estágio obrigatório

 Estágio não obrigatório

INFORMAÇÕES

 Estágio obrigatório

 Definido como unidade curricular Estágio Supervisionado, no
Projeto Pedagógico do Curso, com carga horária de 200 horas.

 PPC: “Para conclusão do Curso de Engenharia Agronômica na
UFSJ, os discentes integralizarão 3.782,5 horas totais de curso,
as quais são compostas de 3.634 horas de disciplinas
obrigatórias (incluindo 200 horas de estágio supervisionado e
200 horas de atividades complementares), 148,5 de disciplinas
optativas.”
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INFORMAÇÕES
Nome horas aula horas relógio

Disciplinas obrigatórias 3528 3234

Disciplinas optativas 162 148,5

Estágio supervisionado 200 200

Atividades 
complementares

200 200

TOTAL 4090 3782,5

PPC - Engenharia Agronômica - 2017

INFORMAÇÕES

 Estágio obrigatório (Supervisionado)

 Para a realização do estágio obrigatório, o discente deverá se
inscrever na unidade curricular Estágio Supervisionado.

 Para a inscrição na unidade curricular Estágio Supervisionado
do Curso de Engenharia Agronômica o discente deverá ter
cursado um mínimo de 60% da carga horária total do curso
(aproximadamente 2.269,5 horas).
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INFORMAÇÕES

 Estágio não obrigatório

 Trata-se de uma modalidade de atividade complementar,
conforme definido no Plano Pedagógico do Curso.

 Não há inscrição na unidade curricular Estágio Supervisionado.

INFORMAÇÕES

 Estágio obrigatório e não obrigatório

 Deverá ser realizado sob o acompanhamento de um docente do
Curso de Engenharia Agronômica da UFSJ e sob a supervisão
de um profissional designado pela empresa concedente.

 Para realização do estágio obrigatório ou do estágio não-
obrigatório, o(a) discente deverá escolher como orientador um
docente que ministre unidades curriculares no Curso de
Engenharia Agronômica no período letivo corrente ou no
anterior.
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INFORMAÇÕES

 Estágio obrigatório e não obrigatório

 Para realização das atividades do estágio obrigatório ou do não-
obrigatório, o discente deverá celebrar termo de compromisso
de estágio com a unidade concedente de acordo com o Anexo 2
(da Instrução Normativa 09-2022-Estágio em até dez dias antes
do início do estágio), o qual deverá ser entregue na
Coordenadoria do Curso de Engenharia Agronômica em até dez
dias antes do início das atividades do estágio.

INFORMAÇÕES

 Estágio obrigatório e não obrigatório

 Concedentes:

 “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,...”

LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008
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INFORMAÇÕES

 Estágio obrigatório e não obrigatório

 O Termo de Compromisso de Estágio é um acordo tripartite
celebrado entre o discente estagiário, a unidade
concedente do estágio e a UFSJ (interveniente),
representada pelo coordenador do curso de matrícula do
discente, prevendo as condições de adequação do estágio
à proposta pedagógica do curso, à etapa e ao tipo da
formação acadêmica deste e ao horário e ao Calendário
Acadêmico da UFSJ.

INFORMAÇÕES

 Estágio obrigatório e não obrigatório

 A prorrogação do período de estágio deverá ser
formalizada através de Termo Aditivo assinado pelas
partes, devendo ser anexado ao Termo de Compromisso de
Estágio.

Resolução Nº 016, de 30 de junho de 2021 – CONEP/UFSJ
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INFORMAÇÕES

 Estágio obrigatório e não obrigatório

 Para a realização do estágio obrigatório ou do não-obrigatório,
deverá ser solicitado à empresa concedente um plano de
estágio (Anexo 3, IN 09/2022/CEAGR).

 O plano consiste em uma lista de todas as possíveis atividades
que podem ser desenvolvidas na empresa.

 Esse plano tem por objetivo não apenas o acompanhamento do
supervisor, mas também firmar concordância com a Lei Nº
11.788, de 25 de setembro de 2008.

INFORMAÇÕES

 Estágio obrigatório e não obrigatório

 O plano de estágio deverá ser enviado em formato de pdf por e-
mail para a Coordenadoria do Curso de Engenharia Agronômica
ao iniciar as atividades ou em até sete dias após o início das
atividades do estágio.
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INFORMAÇÕES

 Estágio obrigatório e não obrigatório

 “Art. 11. O estágio não cria vínculo empregatício de
qualquer natureza e o estagiário poderá receber bolsa ou
outra forma de contraprestação que venha a ser acordada,
sendo obrigatória a sua concessão, bem como auxílio
transporte nos casos de estágio não obrigatório”.

Resolução Nº 016, de 30 de junho de 2021 – CONEP/UFSJ

SEGURO

 “Art. 8º Para a realização do estágio, obrigatório ou não, é
compulsória a contratação de seguro contra acidentes
pessoais em favor do estagiário, durante todo o período de
realização deste, nos termos da legislação vigente”.

 “§ 1º O número da apólice do seguro e a razão social da
seguradora deverão constar no Termo de Compromisso de
Estágio”.

Resolução Nº 016, de 30 de junho de 2021 – CONEP/UFSJ
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SEGURO

 “§ 2º A contratação do seguro é de responsabilidade da
unidade concedente, podendo, alternativamente, ser
assumida pela UFSJ no caso de estágio obrigatório”.

Resolução Nº 016, de 30 de junho de 2021 – CONEP/UFSJ

JORNADA DE ATIVIDADE

 Estágio obrigatório e não obrigatório

 A jornada de atividade em estágio é definida em comum acordo
entre a UFSJ, a unidade concedente e o discente estagiário,
devendo constar no Termo de Compromisso e ser compatível
com as atividades acadêmicas do estagiário.

 A jornada de atividade em estágio não deverá ultrapassar 6 (seis)
horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.

 O estágio poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais
se o discente estagiário não estiver inscrito em qualquer unidade
curricular presencial durante o período previsto para o mesmo.
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FINAL DO ESTÁGIO

 Estágio supervisionado (obrigatório)

 O discente deverá redigir o relatório final das atividades
desenvolvidas, em concordância com o supervisor do estágio
na empresa.

 As normas para redação do relatório final são dadas no Anexo 4
(da Instrução Normativa 09-2022-Estágio).

 O discente deverá enviar o Relatório Final de Estágio
Supervisionado ao seu professor orientador para avaliação.

 O professor orientador poderá solicitar modificações no
relatório antes da avaliação final.

FINAL DO ESTÁGIO

 Estágio supervisionado (obrigatório)

 A avaliação do Estágio Supervisionado será feita pelo Supervisor na
empresa da realização do estágio e pelo Professor Orientador.

 O Supervisor fará uma avaliação do relatório de estágio de acordo com
os itens do Anexo 5 (da Instrução Normativa 09-2022-Estágio).

 O Professor Orientador fará a avaliação do relatório do estágio de acordo
com os itens do Anexo 6 (da Instrução Normativa 09-2022-Estágio).

 A nota final de estágio será a média aritmética das notas do Supervisor e
do Professor Orientador de acordo com o Anexo 7 (da Instrução
Normativa 09-2022-Estágio).
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FINAL DO ESTÁGIO

 Estágio supervisionado (obrigatório)

 Os formulários de avaliação preenchidos e devidamente
assinados devem ser enviados à coordenação da unidade
curricular para registro e arquivo em pasta própria do discente.

 Será considerado aprovado na unidade curricular "Estágio
Supervisionado" o discente que obtiver uma nota média igual
ou superior a 60% da nota final máxima.

 O discente deverá enviar ao coordenador da unidade curricular
dois arquivos em formato pdf, sendo um arquivo o relatório final
do estágio supervisionado e o outro o resumo deste.

FINAL DO ESTÁGIO

 Estágio não obrigatório

 Enviar à Coordenação do Curso de Engenharia Agronômica,
declaração ou certificado para contabilização como atividade
complementar.

 Conforme o PPC: cada 3 horas de atividades no estágio
extracurricular (não obrigatório) equivalem a 1 hora de atividade
complementar.

 O envio pode ser feito com o certificado de outras atividades.
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

 Onde obter os documentos, como normas, anexos, termos
(compromisso, aditivo, rescisório), etc.?

 Os documentos podem ser obtidos na página do curso de
Engenharia Agronômica (https://www.ufsj.edu.br/ceagr/)

 Email da coordenação: ceagr@ufsj.edu.br

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

 Estágio supervisionado (obrigatório)

 ANEXO 1

 ANEXO 2

 ANEXO 3

 ANEXO 4

 ANEXO 5

 ANEXO 6

 ANEXO 7

Documentos iniciais

Documentos finais

(Anexos da Instrução Normativa 09-2022-Estágio)
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

 Estágio supervisionado (obrigatório)

 ANEXO 1

 Conteúdo: identificação do discente e dados do estágio.

 Quem assina: discente, professor orientador e coordenação da
unidade curricular de Estágio Supervisionado.

 Quando entregar à coordenação: em até dez dias antes do início do
estágio (caso seja em período de férias, com antecedência mínima de
quinze dias do início das atividades do estágio, devendo a matrícula na
unidade curricular ser realizada no período subsequente).

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

 Estágio supervisionado (obrigatório)

 ANEXO 2

 Conteúdo: Termo de compromisso de estágio obrigatório.

 Quem assina: representante legal da concedente (onde se faz o
estágio), estagiário e coordenação do curso.

 Quando entregar à coordenação: em até dez dias antes do início do
estágio (caso seja em período de férias, com antecedência mínima de
quinze dias do início das atividades do estágio).
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

 Estágio supervisionado (obrigatório)

 ANEXO 3

 Conteúdo: Plano de estágio.

 Quem assina: responsável pela supervisão do estagiário na
concedente (onde se faz o estágio), estagiário e coordenação do
curso.

 Quando entregar à coordenação: ao iniciar as atividades ou em até
sete dias após o início das atividades do estágio (esse documento
será considerado como registro de início das atividades de estágio).

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

 Estágio supervisionado (obrigatório)

 ANEXO 4

 Conteúdo: relatório de estágio supervisionado, conforme
padronização.

 Quem assina: não se aplica.

 Entrega: ao professor orientador para avaliação, de acordo com o
calendário proposto no início do período pelo coordenador da
unidade curricular (será considerado o prazo final como sendo a data
de término do estágio).
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

 Estágio supervisionado (obrigatório)

 ANEXO IV

 O professor orientador poderá solicitar modificações no relatório
antes da avaliação final.

 O relatório final e o resumo devem ser enviados à Coordenação do
Curso de Engenharia Agronômica, após modificações solicitadas
pelo professor orientador (se for o caso), ao final do estágio.

 Conforme a lei federal, a cada seis meses deve ser feito um
relatório, caso o estágio dure mais que seis meses.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

 Estágio supervisionado (obrigatório)

 ANEXO 5

 Conteúdo: ficha de avaliação de estágio curricular supervisionado
feita pelo supervisor do estágio na concedente.

 Quem assina: avaliador do estágio (supervisor do estágio na
concedente).

 Entrega à coordenação do curso: ao final do estágio.
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

 Estágio supervisionado (obrigatório)

 ANEXO 6

 Conteúdo: ficha de avaliação de estágio curricular supervisionado
feita pelo professor orientador.

 Quem assina: avaliador do estágio (professor orientador).

 Entrega à coordenação do curso: ao final do estágio.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

 Estágio supervisionado (obrigatório)

 ANEXO 7

 Conteúdo: Ficha de avaliação final do estágio supervisionado (nota
final de estágio será a média aritmética das notas do supervisor e
do professor orientador).

 Quem assina: Professor orientador e coordenador da unidade
curricular Estágio Supervisionado.

 Entrega à coordenação do curso: ao final do estágio.
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

 Estágio não obrigatório

 Termo de Compromisso (disponível no site do curso –
https://www.ufsj.edu.br/ceagr/)

 Plano de Estágio (disponível no site do curso –
https://www.ufsj.edu.br/ceagr/)

 Declaração ou certificado (necessário para solicitar à
Coordenação do Curso a contabilização como atividade
complementar).

OBS: os dois primeiros documentos são requeridos conforme a Lei Federal 11788. A declaração (ou
certificado) é necessária para solicitar contagem de horas de Atividades Complementares.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

 Estágio não obrigatório

 Conforme a lei federal, a cada seis meses deve ser feito um
relatório, caso o estágio dure mais que seis meses.
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OBRIGADO

Coordenação do Curso de Engenharia Agronômica

https://www.ufsj.edu.br/ceagr/

ceagr@ufsj.edu.br


