
RESOLUÇÃO Nº 001, DE 22 de setembro de 2017.  

 

Altera a Resolução nº 002/2013 e estabelece as normas para realização, avaliação e 

validação do Estágio Curricular Obrigatório (ECO) no Curso de Engenharia de Alimentos 

do campus Sete Lagoas da Universidade Federal de São João del-Rei.  

 

O(A) PRESIDENTE DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI no uso de suas atribuições, 

baseando-se na forma da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008; na Resolução nº 

030, de 20 de Dezembro de 2007 do CONEP; na Resolução nº 010, de 27 de Maio de 

2009 do CONEP e na Resolução nº 025, de 11 de novembro de 2015 do CONEP.  

 

Resolve: 

 

Art. 1º. A formação do Engenheiro de Alimentos acontecerá mediante a realização 

de estágios curriculares, sob a supervisão docente e tais estágios se darão ao longo do 

curso. O principal objetivo do Estágio Curricular Obrigatório é proporcionar aos discentes 

conhecimentos gerais e vivência dos problemas relacionados à sua futura profissão; 

desenvolver a interdisciplinaridade; permitir o desenvolvimento de habilidades técnico-

científicas; propiciar condições para aquisição de novos conhecimentos e experiências no 

campo profissional. 

§1º. Conforme previsto pelo Projeto Pedagógico do curso de Engenharia de 

Alimentos da UFSJ o ECO é atividade obrigatória para obtenção do título de engenheiro, 

deste modo não há, em hipótese alguma, dispensa dessas atividades. 

§2º. A carga horária mínima para realização do ECO é de 200 (duzentas) horas, 

não existindo limite do número de etapas para a realização da mesma. 

§3º. Para a realização do ECO o aluno deverá ter cursado no mínimo 2.000 (duas 

mil) horas da carga horária das disciplinas do referido curso. 

 

§4º. Para se matricular na disciplina Estágio Curricular Obrigatório, após a 

concessão do estágio pela empresa, o discente deverá se inscrever na Secretaria do 

CEALI, mediante entrega de Requerimento de Inscrição em Estágio Curricular Obrigatório 

(Anexo I), Termo de Compromisso de Estágio Curricular Obrigatório (Anexo II) e Plano de 

Atividades de Estágio Curricular Obrigatório (Anexo III), todos devidamente preenchidos e 

assinados em 3 (três) vias. 



§5º. No caso de o ECO constituir a última exigência para integralização do curso, é 

permitido ao aluno requerer sua inscrição por, no máximo, dois períodos letivos, sendo 

obrigatória a inscrição semestral do mesmo nesta disciplina. 

§6º. O aluno poderá participar de estágio curricular não obrigatório remunerado ou 

não remunerado, em qualquer período do curso. Esta modalidade de estágio poderá ser 

aproveitada como atividade complementar. 

§7º. A jornada de trabalho durante o estágio deverá estar de acordo com as 

normas da empresa e a legislação de estágio em vigor (Lei 11.788/2008), não gerando 

nenhuma forma de vínculo empregatício entre o estagiário e a empresa concedente. 

 

Art. 2º. Podem oferecer estágios pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos 

da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer um 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, conforme art. 9º da Lei 11.788 de 25/09/2008, na área de Engenharia, 

Ciência e Tecnologia de Alimentos, áreas correlatas ou áreas onde o engenheiro de 

alimentos esteja apto a atuar. 

 
Art. 3º. A constituição da atividade de ECO será de: 

• Professor Coordenador de Estágio; 

• Empresa (Concedente); 

• Representante Legal ou Supervisor de Estágio; 

• Estagiário. 

 

Art. 4º. Serão pré-requisitos para a conclusão do ECO a realização das seguintes 

atividades: 

• Relatório de Estágio Curricular Obrigatório, onde serão descritas as 

atividades realizadas. Este relatório deverá ser confeccionado pelo aluno, 

individualmente, de acordo com a normatização prevista nesta resolução 

(Anexo VI); 

• Ficha de Avaliação de Estágio Curricular Obrigatório (ANEXO IV), onde será 

apresentada a avaliação do estagiário feita pelo Representante Legal ou 

Supervisor de Estágio. 

§1º. A composição da banca avaliadora do Relatório de Estágio Curricular 

Obrigatório será de 1 (um) professor avaliador.  



§2º. A cada uma das atividades descritas será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 

(dez) pontos.  

§3º. Após o cumprimento mínimo da carga horária exigida, o Estagiário deverá 

entregar ao Coordenador de Estágio a Ficha de Avaliação de Estágio Curricular 

Obrigatório (Anexo IV), o Relatório de Estágio Curricular Obrigatório e Ata de avaliação do 

Relatório de Estágio Curricular Obrigatório (Anexo V). Para fins de pontuação, serão 

reservados 10% da nota, a ser atribuída pelo Professor Coordenador das disciplina, de 

acordo com o cumprimento de todos os prazos previstos no calendário. Após a entrega 

dos documentos listados, o Coordenador de Estágio deverá avaliar o desempenho do 

Estagiário atribuindo-lhe uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, com base na média 

aritmética das notas obtidas nas atividades previamente listadas.  

§4º. Os prazos para a entrega destes documentos ao Coordenador de Estágio 

dependem de acordo entre as partes. 

§5º. Será aprovado o Estagiário que obtiver nota superior a 6 (seis) pontos durante 

a avaliação final. 

 

Art. 5º. A gestão das atividades do ECO será de responsabilidade de um professor 

Coordenador de Estágio, sendo o mesmo responsável pela unidade curricular Estágio 

Curricular Obrigatório. 

§º1. cabe ao Coordenador de Estágio: 

• Aconselhar e auxiliar os alunos que desejam realizar ECO; 

• Verificar junto à lista disponível no site da UFSJ se a empresa já é 

conveniada (caso necessário) para não haver redundância; 

• Propor, sob a solicitação do discente interessado a celebração de 

convênios, a quem de direito; 

• Zelar pela documentação gerada no processo de estágio; 

• Divulgar entre os acadêmicos as vagas de estágio, oferecidas por empresas 

conveniadas; 

• Promover palestras, seminários, visitas, objetivando esclarecer, motivar e 

criar oportunidades ao acesso dos discentes a programas de estágio; 

• Diagnosticar problemas e dificuldades de qualquer ordem que estejam 

interferindo no desenvolvimento do Estagiário e orientá-lo na busca de 

soluções; 

• Agir com discrição na orientação do discente, respeitando-lhe a 

personalidade, as limitações e suas capacidades; 



• Administrar sob o ponto de vista técnico-didático os estágios, julgando as 

possibilidades técnicas das empresas para oferecerem o estágio pretendido; 

• Acompanhar o andamento dos estágios e convocar reuniões com os 

Estagiários, sempre que se fizer necessário; 

• Avaliar o desempenho do Estagiário ao término da disciplina de ECO, 

atribuindo-lhe uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

 

§2º. O Coordenador de estágio poderá solicitar a algum professor do CEALI que 

faça a correção e avaliação do Relatório de Estágio Curricular Obrigatório.  

 

§3º. O agendamento da correção do Relatório de Estágio Curricular Obrigatório 

será condicionado ao comum acordo entre o Estagiário e o professor avaliador. 

 

Art. 6º. Cabe ao Estagiário: 

• Solicitar, juntamente ao Representante legal ou Supervisor de Estágio, um 

Plano de Estágio Curricular obrigatório (Anexo III) buscando descrever as 

atividades que serão desenvolvidas durante o estágio; 

• Cumprir com as atividades estabelecidas no Plano de Estágio Curricular 

Obrigatório; 

• Solicitar matrícula na disciplina, condicionada a entrega dos documentos: 

Requerimento de Inscrição em Estágio Curricular Obrigatório (Anexo I), Termo de 

Compromisso de Estágio Curricular Obrigatório (Anexo II) e Plano de Atividades de 

Estágio Curricular Obrigatório (Anexo III); 

• Ter sua conduta pautada pela ética e respeito profissional durante as 

atividades do ECO, bem como o disposto na legislação vigente. 

 

Art. 7º. Cabe ao Representante Legal ou Supervisor de Estágio: 

• Fornecer ao estagiário um Plano de Estágio Curricular Obrigatório (Anexo 

III) buscando descrever as atividades que serão desenvolvidas durante o 

estágio; 

• Acompanhar o desempenho do Estagiário durante as atividades 

desenvolvidas; 

• Avaliar o Estagiário através do preenchimento de uma Ficha de Avaliação 

de Estágio Curricular Obrigatório (Anexo IV); 

 



Art. 8º. Os casos omissos serão analisados pelo Colegiado do Curso. 

 

Art. 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Profa. Andréia Marçal da Silva ______________________________________________ 

Profa.Cíntia Nanci Kobori __________________________________________________ 

Profa. Aline Cristina Arruda Gonçalves _______________________________________ 

Profa. Cristhiane Guimarães M. Reis  ________________________________________ 

Prof. Rui Carlos C. Domingues _____________________________________________ 

Natan Maurício Santos ____________________________________________________ 

 

Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos 

 

 


