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RESOLUÇÃO INTERNA Nº 001, de 14 de fevereiro de 2019. 

 

Regulamenta a política de estágio dos discentes de 
graduação em Engenharia Mecatrônica da UFSJ. 

 
O PRESIDENTE DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

MECATRÔNICA DA UNIVSERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas 
atribuições e na forma do que dispõem a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o Parecer 
CNE/CES nº 415/2012, de 08 de novembro de 2012, a Resolução UFSJ/CONEP nº 025, de 11 de 
novembro de 2015, a Orientação Normativa nº 2 da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do 
Trabalho no Serviço Público, de 24 de junho de 2016, resolve: 

CAPÍTULO I: DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO. 

Art. 1º – Estágio é o ato educativo acadêmico supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho 
que visa à preparação do discente para o trabalho produtivo, à contextualização curricular e ao 
aprimoramento das competências próprias da atividade profissional. 

Art. 2º – O estágio faz parte do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecatrônica, doravante 
denominado PPC, integrando o itinerário formativo do discente e deve ser realizado sob a orientação de um 
docente da Universidade Federal de São João del-Rei, doravante denominada UFSJ, e sob a supervisão de 
um profissional da unidade concedente ou um profissional autônomo. 

§ 1º Unidade concedente é a instituição pública ou privada que fornece a vaga de estágio e 
proporciona experiência prática na área de Engenharia Mecatrônica. 

§ 2º O docente da UFSJ deverá ministrar aulas no curso de Engenharia Mecatrônica no semestre 
corrente do estágio ou ter ministrado no semestre anterior ao início do estágio. 

§ 3º O profissional da unidade concedente ou o profissional autônomo deverá ter formação ou 
experiência profissional na área de conhecimento do curso de Engenharia Mecatrônica. 

Art. 3º – O estágio deve: 

I – ser uma atividade educativa, um componente curricular e estar coerente com o PPC, fornecendo 
espaço para correlacionar conhecimento teórico e prático; 

II – pautar-se na articulação entre ensino superior e a área de Engenharia Mecatrônica, 
desenvolvendo habilidades técnico-científicas gerais e específicas dos egressos profissionais, indicando um 
perfil comum ao Engenheiro Mecatrônico; 

III – promover o desenvolvimento da cidadania, da responsabilidade social, do comportamento ético 
e humano em situações de aprendizagem e identidade profissional; 

IV – propiciar uma formação complementar com condições para aquisição de conhecimentos e 
experiências no campo profissional, conforme a legislação vigente; 

V – ser um instrumento de avaliação multidisciplinar, articulando todas as unidades curriculares e 
atividades do curso de Engenharia Mecatrônica; 

VI – inserir o discente na comunidade e no mercado de trabalho, atenuando o impacto da passagem 
da vida acadêmica para a profissional; 

VII – fornecer ao discente oportunidades de conhecer e aprimorar a filosofia, diretrizes, organização 
e funcionamento das instituições; 

VIII – buscar maior integração entre os cursos por meio das diretrizes institucionais, facilitando o 
planejamento e desenvolvimento de atividades que acontecem em uma mesma unidade concedente; 

IX – contribuir no processo de atualização das unidades curriculares, permitindo adequá-las às 
constantes mudanças de inovação, de tecnologia, de políticas sociais e econômicas; 
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X – promover integração entre o curso de Engenharia Mecatrônica, a UFSJ, a comunidade e a 
unidade concedente, ressaltando todos como ambiente de ensino e aprendizado; 

XI – considerar, como contrapartida, a educação continuada entre os supervisores da unidade 
concedente na relação entre empresa e UFSJ; 

XII – ser instrumento de valorização e desenvolvimento docente desde o seu planejamento até os 
processos de organização das ações educativas. 

Art. 4º – O estágio classifica-se em obrigatório e não obrigatório. 

§ 1º Estágio obrigatório é aquele assim definido no PPC, com carga horária de 200 (duzentas) 
horas, sendo necessário para a integralização do curso e obtenção do diploma de bacharel em Engenharia 
Mecatrônica. 

§ 2º O pré-requisito do estágio obrigatório é a conclusão de, no mínimo, 55% (cinquenta e cinco por 
cento) da carga horária total para integralização do curso. 

§ 3º Estágio não obrigatório é o estágio extracurricular realizado pelo discente como atividade 
complementar da formação, sendo a carga horária equivalente à estabelecida pelo PPC, podendo ser 
cursado pelo aluno que completou pelo menos 10% (dez por cento) da carga horária total para 
integralização do curso.  

Art. 5º – Atividades de extensão, monitorias e iniciação científica, desenvolvidas pelo discente no 
ensino superior somente poderão ser equiparadas ao estágio se previstas no PPC. 

Art. 6º – O estágio não cria vínculo empregatício com a unidade concedente, desde que: 

I – o discente esteja matriculado com frequência regular no curso; 

II – haja celebração do Termo de Compromisso de Estágio entre discente, concedente e UFSJ; 

exista compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no 

termo de compromisso e plano de trabalho do estágio. 

Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação 
contida no Termo de Compromisso de Estágio caracteriza vínculo de emprego do discente com a unidade 
concedente para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. 

Art. 7º – A realização de estágios, nos termos desta Resolução, também se aplica aos discentes 
estrangeiros regularmente matriculados no curso de Engenharia Mecatrônica da UFSJ, observando o prazo 
do visto temporário de estudante, na forma da legislação vigente. 

Art. 8º – A realização do estágio, obrigatório ou não, é precedida da contratação de seguro contra 
acidentes pessoais em favor do discente durante todo o período de realização deste, nos termos da 
legislação vigente. 

§ 1º O número da apólice do seguro e o nome da seguradora deverão constar no Termo de 
Compromisso de Estágio. 

§ 2º A contratação do seguro é de responsabilidade da unidade concedente. 

§ 3º Caso a unidade concedente se negue a contratar o seguro, o discente que realizará o estágio 
obrigatório poderá solicitar à UFSJ a contratação, devendo comunicar à Coordenadoria do Curso, sendo 
que a mesma encaminhará a demanda por e-mail ao Setor de Estágios da UFSJ (Sesta).  

§ 4º Caso a UFSJ se responsabilize pela contratação do seguro, cabe ao Sesta providenciar a 
inclusão do discente na apólice do seguro. 

§ 5º Na situação em que o discente aguarda o recebimento da apólice via correios, o contrato do 
seguro deverá ser anexado ao termo de compromisso até a entrega do número da apólice do discente à 
Coordenadoria, respeitando o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após o início do estágio. 
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Art. 9º – O discente poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser 
acordada, sendo obrigatória a concessão, bem como auxílio-transporte, no caso de estágio não obrigatório. 

§ 1º A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre 
outros, não caracteriza vínculo empregatício. 

§ 2º Poderá o discente inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral da 
Previdência Social. 

Art. 10º – Em nenhuma hipótese poderá ser cobrada taxa administrativa do discente referente à 
realização e obtenção do estágio.  

Art. 11º – A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a UFSJ, a 
unidade concedente e o discente, devendo constar no Termo de Compromisso de Estágio e ser compatível 
com as atividades acadêmicas. 

§ 1º A jornada que trata o caput deste artigo não deverá ultrapassar 06 (seis) horas diárias e 30 
(trinta) horas semanais. 

§ 2º O estágio, nos períodos em que não estão programadas atividades presenciais para o discente, 
poderá ter a jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que previsto no PPC. 

§ 3º Nos períodos de férias acadêmicas, a jornada de estágio é estabelecida de comum acordo 
entre o discente e a unidade concedente, sempre com a interveniência do coordenador de curso. 

§ 4º Se a UFSJ adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de 
avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no Termo de 
Compromisso de Estágio, para garantir o bom desempenho do discente. 

§ 5º Estágios com jornadas inferiores a 30 (trinta) horas semanais e com bolsa estágio devem 
realizar percepção proporcional do benefício à carga horária. 

§ 6º É vedada a realização de carga horária diária superior às previstas nos parágrafos deste artigo, 
ressalvada a compensação de falta justificada, limitada a 01 (uma) hora por jornada. 

Art. 12º – A duração do estágio, na mesma unidade concedente, não poderá exceder 02 (dois) 
anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 

Art. 13º – É assegurado ao discente, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01 
(um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante as férias 
escolares. 

§ 1º O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o discente receber bolsa ou 
outra forma de contraprestação. 

§ 2º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional nos casos 
do estágio ter duração inferior a 01 (um) ano. 

Art. 14º – Os discentes regularmente matriculados e frequentes no curso de Engenharia 
Mecatrônica poderão realizar estágio no exterior, nos termos da legislação vigente e desta Resolução, 
desde que seja na área de formação do curso.  

§ 1º O estágio poderá ser cursado no exterior, desde que o PPC preveja a possibilidade de 
cumprimento do estágio curricular no exterior, bem como os mecanismos objetivos de assistência e 
supervisão pelo docente orientador, condição indispensável para a efetividade da realização. 

§ 2º Se uma pessoa jurídica nacional tem representação regular no exterior, não existindo vedação 
clara na legislação, ela pode, sob determinadas condições, receber o discente para atuar como parte 
concedente. 

§ 3º Em programas que promovam e fomentam o intercâmbio com sistemas educacionais de outros 
países, as atividades realizadas em outras universidades que envolverem programaticamente situações de 
estágio, podem ser validadas pela universidade de origem. 
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Art. 15º – A Equipe do Estágio Supervisionado é composta pela UFSJ, pelo Coordenador do Curso 
de Engenharia Mecatrônica, Coordenador da Unidade Curricular Estágio Supervisionado, Docente 
orientador, Supervisor da empresa, Estagiário e Sesta. 

Art. 16º – O colegiado de curso regulará o estágio no âmbito do curso e disporá sobre: 

I – inserção do estágio no PPC; 

II – carga horária, duração e jornada de estágio, respeitada a legislação vigente; 

III – condições para caracterização e definição dos campos de estágio; 

IV – sistemática de organização, orientação, supervisão e avaliação do estágio. 

CAPÍTULO II: DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS E AVALIATIVOS DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO 
OBRIGATÓRIO 

Art. 17º – Os instrumentos que regulamentam o estágio obrigatório e o não obrigatório são: 

I – Convênio com a empresa (opcional); 

II – Carta de Apresentação (opcional); 

III – Termo de Compromisso do Estágio; 

IV – Plano de Trabalho; 

V – Formulário de Identificação; 

VI – Formulário de Avaliação do Supervisor – unidade concedente; 

VII – Formulário de Avaliação do Orientador – docente orientador da UFSJ; 

VIII – Relatório; 

IX – Termo de Rescisão (se necessário); 

X – Termo Aditivo (se necessário). 

Art. 18º – A matrícula na unidade curricular Estágio Supervisionado é permitida somente aos 
discentes em estágio obrigatório e deverá ser realizada na Coordenadoria, mediante entrega dos 
documentos listados nos incisos II, III, e V do Art. 17º desta Resolução. 

Parágrafo único. O pedido de matrícula no semestre corrente somente poderá ser feito na condição 
de que o estágio finalize 01 (um) dia antes do início do período letivo seguinte. 

Art. 19º – Toda a documentação exigida no Art. 17º desta Resolução deverá ser entregue à 
Coordenadoria de Engenharia Mecatrônica conforme os seguintes prazos: 

I – Convênio com a empresa (opcional): antes do início do estágio; 

II – Termo de Compromisso do Estágio: antes do início do estágio para não caracterizar vínculo 
empregatício; 

III – Plano de Trabalho: antes do início do estágio; 

IV – Formulário de Identificação: antes do início do estágio; 

V – Formulário de Avaliação do Supervisor – unidade concedente: até o último dia do semestre 
letivo, podendo ser prorrogado a critério do coordenador de estágio; 

VI – Formulário de Avaliação do Orientador – docente orientador da UFSJ: até o último dia do 
período semestre, podendo ser prorrogado a critério do coordenador de estágio; 

VII – Relatório: apresentação semestral durante a realização do estágio, até o último dia do 
semestre letivo, podendo ser prorrogado a critério do coordenador de estágio; 
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VIII – Termo Aditivo (se necessário): até 02 (dois) dias úteis antes do vencimento do convênio/termo 
vigente;  

IX – Termo de Rescisão (se necessário): imediatamente após o término do estágio em data anterior 
à vigência declarada no termo de compromisso. 

Art. 20º – O convênio com a empresa é opcional, sendo celebrado caso a parte concedente do 
estágio julgar necessário. 

§ 1º O Sesta é o responsável pela operacionalização do processo de convênio. 

§ 2º O discente deverá verificar se a empresa é conveniada através da listagem disponível no site 
do Sesta e, em caso negativo, providenciar e entregar na coordenadoria os seguintes documentos:  

I – formulário de dados cadastrais da empresa e do representante legal;  

II – declaração de interesse da empresa em celebrar convênio; 

III – plano de trabalho.  

§ 3º A coordenadoria é responsável por encaminhar a solicitação do convênio ao Sesta juntamente 
com os documentos entregues pelo discente, listados no §2º do Art. 20º desta Resolução.  

§ 4º Caso a concedente adote modelo próprio de convênio, esse deverá ser analisado pela 
Procuradoria Jurídica da UFSJ. 

Art. 21º – A carta de apresentação é o documento que o discente apresenta à parte concedente 
identificando-se como aluno da UFSJ por meio da indicação da Coordenadoria do Curso, caso a unidade 
concedente solicite, sendo opcional na ausência de solicitação. 

§ 1º  Caso seja solicitado pela parte concedente, o discente deverá solicitar à Coordenação de 
Curso a elaboração da carta, que redigirá conforme o modelo padrão disponível no site da Coordenadoria. 

§ 2º O discente deverá apresentar a Carta de Apresentação à empresa, anexando à carta: o Termo 
de Compromisso, o Atestado de Matrícula e o Plano de Trabalho. 

Art. 22º – O Termo de Compromisso de Estágio é um acordo tripartite celebrado entre o discente, a 
parte concedente do estágio e a instituição de ensino, prevendo as condições de adequação do estágio à 
proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do discente e ao horário e 
calendário escolar. 

§ 1º A celebração do Termo de Compromisso de Estágio é obrigatória, mesmo que a UFSJ tenha 
convênio firmado com a parte concedente. 

§ 2º É obrigatório o preenchimento, digitado, de todas as informações solicitadas no documento, 
que deve ser impresso em 03 (três) vias, e encaminhado à Coordenadoria.  

§ 3º O Termo de Compromisso de Estágio deve ser assinado em todas as páginas pelo 
coordenador de curso, pelo discente e pelo representante legal da parte concedente.  

§ 4º Há cinco modelos de Termo de Compromisso de Estágio que se diferem pela obrigatoriedade 
ou não do estágio e pelo local de realização do estágio, devendo o discente preencher conforme o local em 
que realizará a jornada de atividades, sendo eles:  

I – Termo de Compromisso de Estágio obrigatório realizado em empresas de direito privado e 
órgãos da administração pública;  

II – Termo de Compromisso de Estágio obrigatório realizado em Prefeituras Municipais;  

III – Termo de Compromisso de Estágio obrigatório realizado na UFSJ, para discentes com 
matrícula e frequência nos cursos de graduação da UFSJ; 

IV – Termo de Compromisso de Estágio obrigatório realizado com profissional liberal de nível 
superior; 

V – Termo de Compromisso de Estágio não obrigatório. 
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§ 5º Pode-se utilizar o modelo de Termo de Compromisso de Estágio da parte concedente, desde 
que esteja em conformidade com a legislação vigente.  

Art. 23º – O Plano de Trabalho do estagiário destaca o planejamento de atividades a serem 
desenvolvidas pelo discente, sendo um documento previamente acordado entre o discente, o docente 
orientador e o supervisor da parte concedente, deferido pelo coordenador de curso.  

Parágrafo único. O Plano de Trabalho do estagiário deve ser preenchido e assinado pelas partes 
envolvidas, em 03 (três) vias, e anexado ao Termo de Compromisso de Estágio.  

Art. 24º – O Formulário de Identificação deverá ser entregue em 01 (uma) via, nomeando o 
discente, a unidade concedente, o supervisor e o docente orientador. 

§ 1º Cabe ao discente definir o docente orientador, conforme o §2º do Art. 2 desta Resolução. 

§ 2º O Formulário de Identificação deverá ser assinado pelo discente, pelo docente orientador e 
pelo Coordenador da Unidade Curricular de Estágio Supervisionado. 

Art. 25º – O Relatório de atividades deverá ser entregue na forma digital e deve descrever todas as 
atividades realizadas durante o estágio. 

§ 1º Para cada seis meses de estágio, o discente deverá redigir um Relatório, sendo o último 
Relatório denominado Relatório Final. 

§ 2º O Relatório deverá seguir o modelo e formatação disponíveis no site da Coordenadoria. 

§ 3º Todo relatório produzido deverá ser encaminhado para o endereço de correio eletrônico da 
Coordenadoria, com o título do e-mail: Relatório de Estágio – Nome Completo do Discente, com cópia para 
o docente orientador de estágio e para o supervisor da parte concedente, constando no corpo do e-mail: o 
nome completo e matrícula do discente, período do estágio que o relatório contempla, nome da unidade 
concedente, nome do supervisor da empresa e nome do docente orientador.  

Art. 26º – O Formulário de Avaliação do Supervisor é o documento no qual o profissional da unidade 
concedente, responsável por acompanhar o estagiário, avalia numa escala de 0 a 10, aspectos como a 
qualidade do trabalho e a disciplina do discente, além da anuência da execução do Plano de Trabalho. 

§ 1º O supervisor deverá preencher o Formulário de Avaliação no final de cada semestre letivo, 
respeitando o prazo descrito no Art. 19º desta Resolução. 

§ 2º Para o discente que cursar mais de um semestre de estágio, será necessário um Formulário de 
Avaliação por semestre.   

§ 3º A nota final do supervisor (��) é média aritmética dos � formulários de avaliação, sendo a nota 
de cada formulário é calculada através da média aritmética dos valores fornecidos a cada item da coluna 
Aspectos Considerados do próprio formulário: 

�� � 1�� � 110�	
��
�

��
� .�

��  

§ 4º O supervisor poderá, a seu critério, solicitar que o discente apresente e defenda o relatório de 
estágio perante uma banca, escolhida a critério do supervisor, e substituir a nota de cada formulário pela 
nota da banca. 

Art. 27º – O Formulário de Avaliação do Orientador é o documento final de avaliação que contém a 
nota final do estagiário e que será lançada na unidade curricular Estágio Supervisionado, caso o discente 
esteja matriculado. 

§ 1º O docente orientador fará a avaliação do relatório de estágio, atribuindo ao relatório nota numa 
escala de 0 a 10. 

§ 2º Será considerado aprovado o discente que obtiver nota final (��) igual ou superior a 6,0, 
conforme a média aritmética das notas de avaliação do supervisor (��) e do docente orientador (��): 

�� � �� � ��2 . 
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§ 3º A validação do estágio está condicionada ao cumprimento dos prazos de entrega de toda a 
documentação descritos no art. 19º desta Resolução. 

Art. 28º – O Termo Aditivo deve ser celebrado quando houver necessidade de prorrogação da 
vigência do convênio entre unidade cedente e UFSJ ou para modificar o Termo de Compromisso de 
Estágio, exceto nos casos de mudança do órgão contratante. 

§ 1º O aluno poderá solicitar aditivo de convênio na unidade concedente através de um pedido 
formal, com a declaração de interesse da empresa em renovar o convênio e o Plano de Trabalho, à 
Coordenadoria que encaminhará ao Sesta. 

§ 2º O Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio deverá ser anexado ao documento original e 
entregue na Coordenadoria em 03 (três) vias, sempre que alguma cláusula do Termo de Compromisso de 
Estágio for alterada ou a vigência do estágio for ampliada. 

Art. 29º – O Termo de Rescisão é obrigatório e deverá ser entregue na Coordenadoria em 03 (três) 
vias, caso o discente conclua o estágio antes do prazo descrito no Termo de Compromisso de Estágio, 
sendo responsável por finalizar o acordo tripartite celebrado entre o discente, a concedente e a UFSJ. 

Art. 30º – A nota final do discente matriculado na disciplina Estágio Supervisionado somente será 
lançada no sistema da UFSJ após o Coordenador da Unidade Curricular de Estágio conferir na 
Coordenadoria a entrega de toda a documentação descrita no Art. 17º desta Resolução, e se foi realizada 
dentro do prazo, conforme Art. 19º desta Resolução. 

CAPÍTULO III: DO DOCENTE COORDENADOR DE ESTÁGIO, DO DOCENTE ORIENTADOR E DO 
ESTAGIÁRIO. 

Art. 31º – São atribuições do docente Coordenador de Estágio: 

I – acompanhar e orientar o desenvolvimento do Estágio Supervisionado, auxiliando o discente, o 
docente orientador e o supervisor da empresa, durante todo o período de duração do estágio; 

II – acompanhar com o discente o cumprimento dos prazos previstos no Art. 19º desta Resolução; 

III – gerenciar a unidade curricular Estágio Supervisionado no sistema da UFSJ; 

IV – entregar à Coordenadoria, junto a ATARF, uma relação com os discentes e respectivos 
orientadores e empresas nas quais realizaram o estágio naquele semestre letivo, até uma semana após o 
término do semestre letivo. 

Art. 32º – O coordenador de estágio poderá assumir as competências do docente orientador na 
orientação dos discentes na realização do estágio supervisionado, desde que solicitado pelo aluno. 

Art. 33º – São atribuições do docente orientador de estágio: 

I – exigir do discente a apresentação do Relatório, conforme Art. 26º desta Resolução; 

II – realizar a avaliação final do discente conforme Art. 27º e Art. 28º desta Resolução, 
encaminhando o Formulário de Avaliação à Coordenadoria até, no máximo, o último dia do semestre letivo, 
podendo ser prorrogado a critério do coordenador de estágio; 

III – orientar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do discente durante o Estágio 
Supervisionado, tanto em estágios realizados no Brasil quanto no exterior; 

IV – indicar bibliografia e outras fontes de consulta ao discente, caso necessário; 

V – auxiliar na elaboração do Relatório; 

VI – acompanhar com o discente o cumprimento dos prazos previstos no Art. 19º desta Resolução; 

VII – auxiliar o discente nas dificuldades, medos e ansiedades em relação ao estágio;  

VIII – estar atento à postura ética que o trabalho requerer. 
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Art. 34º – O docente orientador, ao se afastar durante a vigência do estágio, deverá indicar outro 
docente para assumir as responsabilidades de orientador a partir da data do afastamento. 

§ 1º Entende-se como afastamento, as atividades que o docente se ausenta para: 

I – estudo ou missão no exterior; 

II – exercício de mandato eletivo; 

III – serviço à defensoria pública da união ou cessão a outro órgão ou entidade; 

IV – qualificação docente; 

V –  licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 

VI – licença por motivo de saúde, superior a um mês. 

Art. 35º – São atribuições do estagiário: 

I – indicar a empresa em que realizará o estágio;  

II – indicar o docente orientador, observando a compatibilidade entre a área de atuação no estágio e 
a do docente, e conforme Art. 2º desta Resolução; 

III – comunicar à Coordenadoria e ao docente orientador a ausência de cumprimento do Termo de 
Compromisso do Estágio por parte da unidade concedente; 

IV – providenciar a documentação em tempo hábil, conforme Art. 17º e Art. 19º desta Resolução; 

V – solicitar matrícula em Estágio Supervisionado (obrigatório), conforme Art. 18º desta Resolução; 

VI – comparecer às reuniões programadas pelo docente orientador, cumprindo as tarefas que lhe 
forem atribuídas; 

VII – cumprir as normas estabelecidas por esta Resolução acatando às exigências legais da UFSJ; 

VIII – atender às orientações recebidas pela concedente, bem como, se comprometer a observar o 
regulamento disciplinar, ético e moral; 

IX – comunicar à Coordenadoria no início do semestre letivo as datas de realização das avaliações 
escolares ou acadêmicas; 

X – comunicar à Coordenadoria a ausência da apólice do seguro obrigatório, quando necessário, 
para providências, conforme Art. 8º desta Resolução; 

XI – elaborar, previamente, junto com o docente orientador e o supervisor da concedente, o 
Relatório, conforme Art. 26º desta Resolução. 

CAPÍTULO IV: DAS DISPOSIÇOES GERAIS. 

Art. 36º – A Todos os modelos dos documentos descritos nesta Resolução encontram-se 
disponíveis no site da Coordenadoria. 

Art. 37º – O discente será desligado do estágio nas seguintes hipóteses: 

I – automaticamente ao término do estágio conforme prazo descrito no Termo de Compromisso de 
Estágio; 

II – a pedido; 

III – a qualquer tempo, no interesse da unidade concedente; 

IV – em decorrência do descumprimento de qualquer obrigação assumida; 

V – pela interrupção do curso de Engenharia Mecatrônica; 

VI – por conduta incompatível com a exigida. 
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Art. 38º – O desligamento na condição do inciso II e III do Art. 37º desta Resolução implicará, em 
caso de estágio obrigatório, a reprovação na unidade curricular Estágio Supervisionado (obrigatório), se o 
discente não tiver completado a carga horária mínima de 200 (duzentas) horas de estágio. 

§ 1º Em caso de estágio não obrigatório, somente será validado como atividade complementar se 
cumprir a carga horária mínima pré-estabelecida no PPC. 

Art. 39º – O desligamento na condição do inciso IV e, V ou VI do Art. 37º desta Resolução implicará, 
em caso de estágio obrigatório, a reprovação na unidade curricular Estágio Supervisionado (obrigatório) de 
forma imediata. 

§ 1º Em caso de estágio não obrigatório, não será validado como atividade complementar. 

Art. 40º – A veracidade das informações do termo de compromisso, plano de trabalho, formulário de 
identificação, termo aditivo e termo de rescisão é de responsabilidade do discente. 

Art. 41º – Os casos não previstos nesta Resolução são deliberados pelo Colegiado do Curso de 
Graduação em Engenharia Mecatrônica da UFSJ. 

Art. 42º – Esta Resolução entra em vigor para os estágios com início a partir da data de aprovação. 

 

Ouro Branco, 14 de fevereiro de 2019. 

 

Prof. Edgar Campus Furtado 
Presidente do Colegiado do Curso de Graduação  

em Engenharia Mecatrônica 


