INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2022/COBIO
Revoga a Instrução Normativa 006/2011/COBIO
ASSUNTO: Estágio Supervisionado do Bacharelado em Ciências Biológicas
O Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, no uso de suas atribuições e
considerando a RESOLUÇÃO no 016, CONEP, de 30 de junho de 2021 e o
Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas, Grau Acadêmico
Bacharelado, RESOLVE:
Art. 1º. Orientar sobre procedimentos específicos para o Estágio
Supervisionado obrigatório do Curso de Ciências Biológicas Grau acadêmico
Bacharelado
Art. 2º. O aluno que estiver cursando o grau acadêmico Bacharelado
poderá optar por realizar o estágio de natureza acadêmica ou profissionalizante.
De acordo com o PPC o estágio poderá ser realizado na UFSJ, outras IES,
instituições de pesquisa ou em empresas públicas e privadas conveniadas à
UFSJ ou não (Res. CONEP no 16/2021, Art. 7º - §1º).
Art. 3º. A Proposta de Estágio Acadêmico deverá ser obrigatoriamente um
projeto de pesquisa. Para quaisquer tipos de estágio, a Proposta de Estágio
deverá conter:
I - Plano de Trabalho
II - Cronograma de Atividades do estagiário;
III - Declaração de Responsabilidade do Orientador (Anexo I)
O encaminhamento da Proposta de Estágio (Anexo II – Formulário de
Encaminhamento de Proposta de Estágio) deverá conter a assinatura do
supervisor e do co-supervisor caso exista.
§1º De acordo com o PPC do Curso de Ciências Biológicas, se o estágio
for cumprido fora da UFSJ, independente da natureza, deverá conter um
supervisor interno (docente) e um co-supervisor externo.
§2º Parágrafo único. Alterações e ajustes na Proposta de Estágio inicial
ou no Plano de Trabalho deverão ser encaminhados ao Colegiado para
apreciação.
Art. 4º A inscrição no Estágio deverá ser realizada pela Coordenadoria,
após a aprovação da Proposta do Estágio pelo Colegiado (Res. CONEP no
16/2021, Art. 12).
Art. 5º. O estágio será concluído após o cumprimento mínimo de 360h e
após apresentação e defesa pública do trabalho final, com embasamento na
literatura, na forma de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
Art. 6º. O Discente deverá encaminhar para o Colegiado, até a última
reunião ordinária, antes do final do período letivo, a data prevista para a defesa
do TCC e os nomes que irão compor a banca (Anexo III – Formulário de
Marcação da Defesa do TCC).
Art. 7º. Alunos que optarem por realizar o estágio de natureza
profissionalizante em mais de uma empresa deverão, a cada novo estágio,
submeter ao Colegiado uma nova Proposta de Estágio, desde que cumpram no
mínimo 120h de atividade em cada local de estágio. Nessa situação os alunos
deverão apresentar um único TCC organizado em capítulos, referentes aos
diferentes estágios realizados.

Art. 8º. A versão final do TCC deverá ser entregue na Coordenadoria,
após a sua aprovação em formato digital para ser arquivado.
Art. 9º Alunos que participaram do programa de Iniciação Científica da
UFSJ (PIBIC, PIIC ou relacionados) ou programa de Extensão da UFSJ (PIBEX)
poderão, mediante apresentação de documentação comprobatória, solicitar
apreciação ao Colegiado do Curso para aproveitamento de horas de estágio
supervisionado.
Parágrafo único – A equivalência por horas cumpridas no Programa de
Extensão da UFSJ (PIBEX), será aceita até o estágio supervisionado do
bacharelado do Curso de Ciências Biológicas até final de 2022. A partir de 2023
as atividades nesse Programa serão computadas apenas como horas de
atividade de extensão.
Art. 10° Em caso de necessidade de prorrogação de prazo para
finalização do TCC fica facultado ao estagiário o pedido de solicitação de
prorrogação do prazo de defesa, junto ao colegiado do curso. Se não houver
manifestação do discente a prorrogação do prazo proposto será automática por
apenas 1 (um) semestre.
Art. 11° O interstício mínimo entre apresentação da proposta de estágio
ao Colegiado e solicitação do agendamento da defesa pública deverá ser de 90
(noventa) dias.
Art. 12º Para solicitação de equivalência da atividade desenvolvida no
Programa de Iniciação Científica ou Extensão da UFSJ pela atividade do estágio
supervisionado, os discentes deverão encaminhar:
I.
Formulário de Solicitação de Equivalência devidamente assinado
(Anexo IV);
II.
Formulário de Marcação de Defesa do TCC (Anexo III), contendo
os integrantes da banca e data de defesa;
III.
Documentação comprobatória da conclusão da atividade e
IV.
Cópia do relatório final enviado à respectiva Pró-Reitoria,
devidamente assinado e rubricado pelo discente e orientador.
Art. 13° Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado.
Art. 14º Essa normativa passa a vigorar a parti de 05 de setembro de
2022.
São João del Rei, 31 de maio de 2022

___________________________
Prof. Luciano Rivaroli
Coordenador do Curso de Ciências Biológicas
Aprovada na 124ª Reunião Ordinária do colegiado de Ciências Biológicas e
modificada na 125ª. Reunião Ordinária do Colegiado de ciências Biológicas (adição do
Atrigo 14º)

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA O COLEGIADO DO
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Eu, _______________________________________________________
(supervisor), lotado no ______________________________________ (unidade
acadêmica), em atendimento à IN03/2022/COBIO, ao qual submeto à
apreciação o Plano de Trabalho intitulado ____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
a ser desenvolvido pelo aluno _______________________________________,
número de matrícula ___________________, DECLARO ter ciência e ser de
minha responsabilidade a obtenção e guarda de todas as autorizações,
concessões, licenças ou permissões, conforme a legislação vigente, necessárias
ao pleno desenvolvimento do projeto apresentado junto a organismos internos
(em caso de projetos que envolvam seres humanos ou animais, as comissões
de ética em pesquisa envolvendo seres humanos e no uso de animais,
respectivamente; em caso de projetos passíveis de confidencialidade, a
comissão de propriedade intelectual) ou externos à UFSJ (como comissões de
segurança, de biossegurança e ambientais, entre outras).
DECLARO, também, que todos os recursos, equipamentos, meios e
materiais necessários para o pleno desenvolvimento do projeto encontram-se
disponíveis, aos quais será dado ao aluno estagiário o acesso necessário ao seu
desenvolvimento.
Tenho ciência ser meu compromisso apresentar, quando solicitado por
órgãos competentes da UFSJ, toda documentação necessária, e que, em caso
de não observância dos termos desta declaração, estarei sujeito a sanções
deliberadas por cada uma das instâncias e previstas na legislação.

São João del Rei, ___ de _______ de _______.

__________________________________________
Supervisor do estágio

ANEXO II
Formulário de Encaminhamento de Proposta de Estágio Supervisionado
do Curso de Ciências Biológicas Grau Acadêmico Bacharelado
Ao Colegiado do Curso de Ciências Biológicas
Eu, _____________________________________________________, discente
do Curso de Ciências Biológicas, grau acadêmico Bacharelado, matrícula
_________________, venho por meio deste, requerer apreciação da proposta
de estágio supervisionado (
) acadêmico ou (
) profissionalizante do
Bacharelado, para que seja homologado por este Colegiado.
São João del Rei, _______ de _______________ de _________.
_______________________________________
Aluno(a)

SUPERVISOR:
Nome por extenso: ________________________________________________
Cargo/Função: ________________________; Ass.:______________________;

CO-SUPERVISOR:
Nome por extenso: ________________________________________________
Cargo/Função: ________________________; Ass.:______________________;

Documento em anexo:
( ) Plano e cronograma de trabalho de proposta de estágio intitulada:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Apreciação pelo Colegiado, em reunião de ____ / ___ / _____ .
Comentários:_____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

( ) Deferido; ( ) Indeferido.

ANEXO III
Formulário de Marcação da Defesa do Trabalho de Conclusão do Estágio
Supervisionado do Curso Ciências Biológicas Grau Acadêmico
Bacharelado
Ao Colegiado do Curso de Ciências Biológicas
Eu, __________________________________________________, aluno(a) do
Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, matrícula ____________, venho
por meio deste, requerer a defesa de meu Trabalho de Conclusão de Curso que
será realizada no dia ______de________________de _________, às _______
horas,
no(a)
____________________________,
cujo
título
é
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Para apreciação do referido TCC a BANCA será composta pelos seguintes
nomes:
1. _____________________________(Presidente) Ass:___________________
Professor da UFSJ
2. ___________________________________ Ass:______________________
( ) Professor da UFSJ ( ) Profissional externo (especificar entidade e cargo/função):
__________________________________________________
3. ___________________________________ Ass:______________________
( ) Professor da UFSJ ( ) Profissional externo (especificar entidade e cargo/função):
__________________________________________________
SUPLENTE: ___________________________ Ass:______________________
( ) Professor da UFSJ ( ) Profissional externo (especificar entidade e cargo/função):
__________________________________________________
Declaro estar ciente que: Suplente não compõe a Banca Examinadora, salvo se substituir um
dos membros, portanto, na ata e no Trabalho de Conclusão de Curso defendido, se tal
substituição não ocorrer, este não deve constar como membro da banca, por conseguinte não
deverá assinar aquela

São João del Rei,_________ de _______________ de ___________ .
_______________________________________________________ (Discente)
____________________________________________________ Supervisor(a)
__________________________________________________Co-supervisor(a)
OBS.: Havendo Co-supervisor, o ideal é que ambos preencham e assinem, entretanto, também
aceitaremos que apenas o supervisor o faça. Caso o supervisor não possa presidir a banca, a
mesma poderá ser presidida pelo co-supervisor. Nesse caso a assinatura de ambos é
indispensável

ANEXO IV
Formulário de Solicitação de Equivalência de Programa Institucional
(Iniciação Científica ou Extensão) pela Atividade do Estágio
Supervisionado do Curso de Ciências Biológicas Grau Acadêmico
Bacharelado
Ao Colegiado do Curso de Ciências Biológicas
Eu, __________________________________________________, discente do
Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, matrícula ____________, venho
por meio deste, requerer a equivalência da atividade desenvolvida no Programa
Institucional _____________________________________________________
pelo Estágio Supervisionado do Grau Acadêmico Bacharelado.
Documentos em anexo:
(
) Formulário de Marcação de Defesa do TCC;
(
) Documentação comprobatória da conclusão da atividade (Pró-Reitoria);
(
) Cópia do relatório final do trabalho enviado à respectiva Pró-Reitoria
(assinado e rubricado pelo discente e orientador), intitulado:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

São João del Rei,_________ de _______________ de ___________ .
_______________________________________________________ (Discente)

Apreciação pelo Colegiado, em reunião de ____ / ___ / _____ .
Comentários:_____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

( ) Deferido; ( ) Indeferido.

