
Regulamento da Comissão de Estágio e Monografia 

Farmacêutica (CEMFA) 

 

 

Capítulo I 

Da Caracterização e Finalidades 

 

Art. 1° A Comissão de Estágio e Monografia Farmacêutica (CEMFA) terá como 

finalidades principais agenciar, estruturar, coordenar e supervisionar os 

estágios, obrigatórios e não obrigatórios, e o Trabalho de conclusão do Curso 

de Farmácia. 

Art. 2° A CEMFA será constituída pelo Coordenador do Curso de Farmácia, 

por seis a oito professores do Curso de Farmácia e/ou de seu Colegiado e um 

representante discente. 

 § 1º - A CEMFA será presidida por um dos Professores membros, 

designado pelo Colegiado do Curso de Farmácia, pelo período de 1 ano, 

podendo ocorrer recondução. 

§ 2º - O mandato dos professores e do representante discente será de 2 

anos, podendo ocorrer recondução. 

 § 3° - O representante discente, bem como o seu suplente, que comporá 

a CEMFA, será indicado pelo Diretório Acadêmico do Curso de Farmácia e 

deverá estar regularmente matriculado. 

 § 4°- A CEMFA reunir-se-á, ordinariamente, a cada três meses conforme 

cronograma estabelecido e, em caráter extraordinário, quando for convocada 

pelo Coordenador da mesma ou por dois terços de seus membros, devendo-

se, em ambos os casos, ser divulgado a pauta da convocação. 

 § 5°- As reuniões serão iniciadas com a maioria simples de seus 

membros, em primeira convocação e, com no mínimo um terço em segunda 

convocação, após 15 minutos. 

 § 6°- As deliberações da CEMFA somente produzirão efeito mediante 

aprovação de mais da metade dos membros presentes na reunião. 

 § 7°-Nas faltas ou impedimentos do Coordenador da CEMFA, a 

coordenação dos trabalhos será presidida por um dos membros da CEMFA. 



 § 8°- Os componentes da CEMFA que não comparecerem a três 

chamadas consecutivas, sem justificativa, serão substituídos na comissão. 

 

Art. 3° Compete à CEMFA: 

I - receber as propostas de solicitações de estágios supervisionados 

obrigatórios e não obrigatórios por parte dos alunos, com pelo menos 60 dias 

de antecedência a data de início do estágio, para avaliação da viabilidade da 

realização do mesmo. 

II - orientar os alunos para efetivação de seus estágios supervisionados, 

que não poderão ser realizados em estabelecimento próprio ou com relação 

direta de parentesco; 

III - divulgar a relação de locais de estágios supervisionados obrigatórios 

oferecidos; 

IV - proceder à análise e avaliação dos estágios supervisionados 

obrigatórios e não obrigatórios, acordados os artigos específicos capitulados no 

plano pedagógico do Curso de Farmácia, normas estabelecidas pela UFPel 

(em anexo) e Regimento interno da CEMFA. 

V - designar ou homologar um professor da UFPel, como professor 

orientador/supervisor docente do aluno estagiário; 

VI - analisar os planos de estágio; 

VII - receber comunicações de desligamento de estagiários; 

VIII - manter o sistema de Gestão Acadêmica atualizado em relação aos 

estágios; 

IX - organizar um seminário com os supervisores docentes e estagiários 

para esclarecer sobre a condução do estágio, buscando elucidar as normas e 

critérios de avaliação, bem como o preenchimento dos diferentes instrumentos 

de avaliação: formulário para redação do plano de estágio (Ficha E1, em 

anexo); termo de compromisso do local de estágio (Ficha E2, em anexo); 

formulário de avaliação do supervisor do local de estágio (Ficha E3, em anexo); 

formulário de frequência diária e diário de campo (Ficha E4, em anexo); termo 

de compromisso do estágio (Ficha E5, em anexo); roteiro para elaboração do 

relatório de estágio (Ficha E6, em anexo); formulário de avaliação discente do 

estágio executado (Ficha E7, em anexo); formulário de avaliação final do 

estágio (Ficha E8, em anexo); Roteiro para elaboração do seminário da “Mostra 



de Estágio” (Ficha E9, em anexo), Carta de Concordância de Orientação (Ficha 

T3, em anexo) e Carta de Concordância de Co-Orientação (Ficha T4, em 

anexo). 

X - encaminhar à Coordenação do Colegiado do Curso de Farmácia, 

para guarda definitiva, toda a documentação referente aos estágios finalizados, 

bem como um parecer sobre a aprovação ou não dos alunos inscritos. XI - 

normatizar e coordenar os procedimentos para elaboração e defesa do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e da “Mostra de Estágio I”. . 

 

 

Capítulo II  

Dos Supervisores dos Estágios Obrigatórios e Não Obrigatórios e suas 

Funções 

 

Art. 4° Para cada estagiário haverá um supervisor da empresa, organização ou 

instituição concedente do estágio, designado de SUPERVISOR LOCAL, e um 

professor supervisor, pertencente ao quadro docente do Curso de Farmácia ou 

professor da UFPel, com formação em Farmácia de acordo com a Resolução 

Nº 591 de 28 de novembro de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, 

designado SUPERVISOR DOCENTE. 

§ 1º - O supervisor da parte concedente (Supervisor Local) deverá ser um 

profissional devidamente capacitado, com formação em Farmácia. Poderá o 

supervisor local ser profissional de áreas afins, desde que a atuação não seja 

exclusiva do farmacêutico. 

§ 2º - O professor supervisor do estágio obrigatório (Supervisor Docente) 

deverá possuir formação em Farmácia com conhecimento na área do estágio a 

ser desenvolvido e do quadro docente da UFPel. 

§ 3º - Quando o estágio for desenvolvido na unidade sede do Curso, o 

professor poderá acumular as funções de Supervisor Docente e de Supervisor 

Local. 

Art. 5° São atribuições do Supervisor Local (indicado pela concedente): 

I - auxiliar na elaboração do plano de atividades do aluno estagiário, sempre 

que solicitado; 

II - orientar as atividades do aluno no âmbito dessa empresa ou instituição; 



III - designar tarefas, bem como verificar o seu cumprimento adequado; 

IV - preencher a ficha de avaliação de desempenho em estágio (conforme 

documento padrão do regimento elaborado pela CEMFA) 

V - orientar na elaboração do relatório do estágio, (em obediência ao regimento 

elaborado pela CEMFA), aprovando o relatório final, assinando na última 

página e rubricando todas as páginas do mesmo; 

VI - verificar a frequência do aluno estagiário na empresa ou instituição; 

VII - comunicar ao Supervisor Docente da UFPel fato relevante que venha a 

ocorrer durante o estágio. 

Art. 6° São atribuições do Supervisor Docente da UFPel: 

I - auxiliar na elaboração do plano de atividades do aluno estagiário e enviá-lo à 

CEMFA; 

II - orientar o aluno durante seu estágio; 

III - comunicar-se com o supervisor da parte concedente (Supervisor Local) 

sempre que necessário; 

IV - encaminhar à CEMFA toda a documentação necessária para avaliação do 

aluno no período de estágio; 

V- Fazer cumprir os prazos definidos em relação à entrega da documentação 

necessária. 

 

Capítulo III 

 Das Disposições Finais 

 

Art. 7° O professor Supervisor Docente, tanto de estágio supervisionado 

obrigatório ou não obrigatório, poderá computar horas semanais de acordo com 

o regimento da UFPel. 

Parágrafo Único – Quando o estágio for desenvolvido na própria UFPel, 

o Professor que poderá acumular a função de Supervisor Docente do estágio, 

poderá computar 1 hora semanal por supervisão. 

Art. 8° Os professores membros da CEMFA poderão computar número de 

horas equivalentes às reuniões convocadas, quando presentes, e o 

professor coordenador da referida Comissão poderá computar 2 horas 

semanais no relatório de atividades (RAAD). 



Art. 9° Esta Norma entrará em vigor a partir da data da homologação da 

aprovação do Colegiado do Curso de Farmácia e pelo Conselho Coordenador 

do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (COCEPE). 

Art. 10° Das decisões da CEMFA caberá recurso ao Colegiado do Curso de 

Farmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamento do Estágio Supervisionado Obrigatório  

 

 

Capitulo I 

Da Caracterização do Estágio 

 

Art. 1° O estágio supervisionado obrigatório caracteriza-se como etapa 

obrigatória para a formação do profissional Farmacêutico e se insere na matriz 

curricular do Curso de Farmácia da UFPel, seguindo as diretrizes curriculares 

constantes da Resolução CNE/CES n°2 de 19 de fevereiro de 2002, da Lei 

Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008,  da regulamentação geral dos 

estágios na UFPel através das Resoluções nº 03/2009 e 04/2009, ambas do 

Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão – COCEPE e o 

Regimento Geral vigente relativo aos cursos de graduação da UFPel. 

 

 

Capítulo II 

 Dos Objetivos do Estágio 

 

Art. 2° O estágio supervisionado Obrigatório deve proporcionar ao aluno a 

transposição dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso para a prática 

profissional visando o pleno exercício da profissão, tendo como objetivos: 

 I – Desenvolver postura profissional adequada à execução das 

atividades próprias do Farmacêutico; 

 II – Promover o comportamento ético e o compromisso profissional, 

contribuindo para o aprimoramento profissional e pessoal do aluno; 

 III – Propiciar a participação em equipes multidisciplinares no contexto 

dos sistemas de saúde, incluído o Sistema Único de Saúde (SUS), e de saúde 

pública e ou privada nos três âmbitos de atenção em saúde; 

 IV – Oportunizar ao estagiário experiências pré-profissionais, através de 

atividades técnico-científicas;  



  V – Possibilitar a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso na realidade profissional, promovendo a indissociabilidade entre a teoria 

e a prática.  

 

Capítulo III 

Das Condições para a Realização do Estágio Obrigatório e Carga Horária 

 

Art. 3° O estágio supervisionado obrigatório do Curso de Farmácia da UFPel 

está dividido em Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II, que 

deverão ser realizados no decorrer do 9° e do 10° semestres curriculares, 

respectivamente, após completar no mínimo 95% da carga horária referente as 

disciplinas obrigatórias. 

Parágrafo único – A realização do estágio supervisionado 

condicionado ao artigo 3° será previamente analisado pelo colegiado do curso 

quanto àa exigência dos requisitos mínimos necessários à realização do 

estágio. 

Art. 4° Os estágios supervisionados obrigatórios compreendem a uma carga 

horária de 20% da carga horária total do Curso, dividida igualmente entre 

Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II. 

§ 1º - A jornada de atividades em estágio obrigatório a ser cumprida pelo 

estudante deverá compatibilizar-se com seu horário escolar e com o horário da 

parte em que venha a ocorrer o estágio, não podendo ultrapassar a carga 

horária prevista no Capítulo IV, Artigo 10, da Lei 11.788/08 e em consonância 

com o Regimento Geral de Cursos de Graduação da UFPel. 

Art. 5° Atividades previstas para o estágio obrigatório: 

I – Estágio Supervisionado I: atividades práticas relacionadas à dispensação 

e/ou manipulação de medicamentos e cosméticos a serem desenvolvidas nos 

seguintes campos de estágio: Farmácias, Drogarias, Transporte e Distribuição 

de Medicamentos, Empresas de Tratamento de Resíduos Farmacêuticos e 

Medicamentosos, Farmácia Hospitalar, Vigilância Sanitária em Farmácia, entre 

outras atividades inerentes à profissão de Farmacêutico; 

II – Estágio Supervisionado II: atividades práticas relacionadas a qualquer área 

de atuação do profissional Farmacêutico, conforme resoluções do Conselho 

Federal de Farmácia, podendo ser desenvolvidas nos seguintes campos de 



estágio: Farmácias, Drogarias, Farmácia Hospitalar, Vigilância Sanitária em 

Farmácia, Laboratórios de Análises clínicas e toxicológicas (incluindo bancos 

de sangue), Laboratórios de pesquisa e/ou prestação de serviços na área 

farmacêutica, Indústrias de medicamentos, cosméticos e alimentos. 

 

Capítulo IV 

Dos Campos de Estágio 

 

Art. 6° As atividades do Estágio Supervisionado Obrigatório poderão ser 

desenvolvidas em diferentes campos de estágio, sendo obrigatória a presença 

de profissional farmacêutico ou profissional de área afim na concedente do 

estágio. Poderá ser permitido supervisor local não farmacêutico somente 

quando a atividade não for exclusiva do profissional farmacêutico. 

Art. 7° Para o Curso de Farmácia são constituídos locais de estágio aqueles 

ambientes de atuação do farmacêutico, conforme resoluções do Conselho 

Federal de Farmácia. 

Art. 8° O(s) professor(es) das disciplinas de Estágio será(ão) responsável(eis) 

pela apresentação/indicação dos locais de estágio, que poderão possuir um 

convênio estabelecido com a Universidade. Os alunos poderão sugerir outros 

estabelecimentos seguindo os critérios abaixo:  

I – Encaminhamento de ofício contendo os dados do local e responsável pelo 

contato, no prazo mínimo de 120 dias anteriores ao início do estágio. As 

sugestões serão avaliadas caso a caso pela CEMFA, com resposta em até 15 

dias.  

II – O estágio não poderá ser realizado em estabelecimento próprio ou onde 

exista uma relação direta de parentesco com o(s) proprietários(s) ou 

responsáveis técnicos, sendo que situações peculiares serão avaliadas 

individualmente pela CEMFA e Colegiado do Curso. 

Art. 9° Para realização dos convênios, o(s) professor(es) da CEMFA 

realizará(ão) uma avaliação prévia do local de estágio de forma presencial, 

quando possível, ou de maneira que fiquem garantidas as condições 

necessárias às atividades programadas. 



Os alunos poderão estagiar em outras cidades, respeitadas as seguintes 

situações, sempre quando se estabeleça convênio ou o termo de compromisso 

específico com o local: 

I- quando um docente da UFPel farmacêutico ou formado em área que não 

é de atividade exclusiva do farmacêutico já conhece e indicou o local, e 

este for considerado como apropriado para o estágio; 

II-  quando a oferta é em um centro de referência ou com qualidade 

equivalente aos serviços ofertados na cidade de Pelotas.  

III- quando não há oferta dessa atividade na cidade de Pelotas.  

IV- os casos omissos serão avaliados individualmente pela CEMFA 

 

Art. 10° Dos critérios de escolha dos locais de estágio pelos discentes. 

Para a escolha dos locais de estágio, os alunos serão classificados de acordo 

com a média geral no curso, sendo os critérios de desempate: 

1º Número de reprovações; 

2º Carga horária em disciplinas optativas; 

3º Sorteio. 

 

Capítulo V 

Das Atribuições e Responsabilidades 

 

Art. 11° A organização dos estágios envolve as três partes que constituem a 

concepção de prática profissional e estágio supervisionado: aluno, 

Universidade e campo de estágio. As atribuições e responsabilidades destas 

partes são articuladas para que as atividades previstas tenham concordância 

com os objetivos de formação continuada e vivência pré-profissional. 

Constituem elementos envolvidos no estágio: 

Professor Orientador: Responsável pela orientação e supervisão do estágio 

(Estágios Supervisionados).   

Estagiário: Aluno regularmente matriculado nas disciplinas de Estágios 

Supervisionados I ou II.  

Campo de Estágio: Local ou estabelecimento onde se realizem as atividades 

relacionadas na legislação que regulamenta a profissão do Farmacêutico. 



Art. 12° As competências e atribuições de cada elemento estão descritas a 

seguir. 

 Compete ao(s) professor(es) orientador(es), também designado de Supervisor 

Docente: 

I - Articular a definição de campos de estágio, observando suas condições para 

o desenvolvimento do mesmo; 

II - Verificar junto aos campos de estágio o número de vagas existentes; 

IV - Solicitar, ao aluno, a documentação necessária para regularizar o estágio; 

V – Orientar quanto ao preenchimento adequado de toda a documentação 

necessária; 

VI - Planejar, acompanhar e avaliar as atividades de estágio, junto ao 

supervisor local e ao estagiário. 

 

Compete ao estagiário: 

I - Conhecer as normas contidas no Regulamento de Estágio Obrigatório do 

Curso de Farmácia da UFPel, bem como nas Normas de Estágios Obrigatórios 

e Não Obrigatórios da UFPel; 

II- Comparecer às reuniões programadas com o(s) supervisor(es) docente(es); 

III - Zelar pela boa conduta e bom relacionamento no local de estágio, 

procurando desempenhar as atividades com ética e responsabilidade; 

IV - Sempre se dirigir ao supervisor local nos casos em que for necessária a 

ação do campo de estágio; 

V - Respeitar os prazos de entrega do relatório para o(s) supervisor(es) 

docente(es).  

VI – Preencher e entregar dentro do prazo determinado pela CEMFA toda a 

documentação necessária para dar início ao estágio. 

 

Compete ao Campo de Estágio: 

I - Prover condições para que o estagiário cumpra as atividades programadas 

para a disciplina; 

II - Designar um profissional Farmacêutico, ou de área afim, como Profissional 

Supervisor do Estágio, designado de supervisor local;  

III - Informar ao professor(es) orientador(es) e ao estagiário as normas e 

regulamentos técnico-administrativos próprios do campo de estágio. 



IV – Auxiliar na elaboração do plano de trabalho de estágio.  

 

 

Capítulo VI 

Da Frequência 

 

Art. 13° É obrigatória a integralização da carga horária total dos Estágios 

Supervisionados. 

Art. 14° O controle da frequência nos Estágios Supervisionados será realizado, 

segundo regimento da CEMFA, através de ficha de frequência a qual deverá 

ser preenchida pelo aluno sempre que comparecer ao local de estágio com a 

ciência do supervisor local. 

         § 1°- Mesmo em casos previstos em legislação vigente, o não 

comparecimento deverá ser comunicado ao Supervisor Local e Supervisor 

docente, com posterior recuperação da carga horária não cumprida. 

 

Capítulo VII 

 Dos Relatórios 

 

Art. 15° Quando da conclusão do estágio supervisionados obrigatórios, o aluno 

deverá encaminhar à CEMFA os seguintes documentos em uma via: relatório 

de estágio supervisionado, ficha de avaliação do estágio desenvolvido (a ser 

preenchida pelo Supervisor Local), ficha de avaliação do discente quanto ao 

local de estágio, ficha de controle de frequência e diário de campo. 

Art. 16° O relatório, impresso, deverá ser elaborado conforme modelo padrão 

disponibilizado pela CEMFA (Ficha E6). 

Art. 17° O relatório deverá ser encaminhados ao professor orientador em até 5 

dias úteis após o término do tempo de estágio, e posteriormente à CEMFA, 

obedecendo o fluxograma de datas definido pela CEMFA, em concordância 

com o calendário acadêmico. 

 

 

Capítulo VIII 

Da Avaliação 



 

Art. 18° O sistema de avaliação tem por finalidade verificar o desempenho do 

estagiário em relação aos objetivos do estágio e constará dos seguintes itens 

OBRIGATÓRIOS: 

 I – Apresentação escrita do Relatório de Estágio Supervisionado:  

deverá ser redigido individualmente (conforme Ficha E6) pelo aluno e entregue 

ao professor orientador em prazo estabelecido no inicio do estágio, sendo 

registradas as atividades realizadas e as ações vivenciadas no campo de 

estágio onde permaneceu, e para o qual será atribuída pelo Supervisor 

Docente a nota referente à este quesito. 

 II – Avaliação do Supervisor Local: será baseada no desempenho do 

aluno durante o estágio, conforme Ficha E3, sendo realizado em dois 

momentos: avaliação parcial (na metade do tempo total de estágio) e avaliação 

final; 

III – Apresentação pública oral das atividades desenvolvidas no estágio 

supervisionado I na “Mostra de Estágio”, com banca formada por três 

professores ou profissionais da área do estágio, sendo um deles o Supervisor 

Docente. 

Parágrafo Único: O aluno deverá realizar um seminário de apresentação 

das atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado I, aberto à 

comunidade, como atividade de participação obrigatória, como componente da 

nota final a ser atribuída para o estágio supervisionado II. 

IV- Avaliação do Supervisor Docente: será baseada no Relatório e na 

apresentação oral ocorrida na “Mostra de Estágio”.  

 

Art. 19° Para aprovação no Estágio Supervisionado I o aluno deverá 

apresentar média final igual ou superior a 7,0 (sete).  Esta será obtida através 

da média da nota do Supervisor Docente, baseada no Relatório de Estágio 

apresentado pelo aluno (Peso 5) –e da média das avaliações do Supervisor 

Local (Peso 5), conforme critérios definidos pela CEMFA. 

 

[(Nota Supervisor Docente do Relatório x 5) + (Média das notas das 

avaliações do Supervisor Local x5)] /10 

 



Para aprovação no Estágio Supervisionado II o aluno deverá apresentar 

média final igual ou superior a 7,0 (sete). A média final será calculada pela 

média ponderada obtida através da média da nota  final da Apresentação oral 

do Relatório de Estágio I (Mostra de Estágio) e da nota do Supervisor Docente 

para o Relatório de Estágio apresentado pelo aluno, sendo que estas duas 

avaliações somadas terão Peso 7, e média das avaliações do Supervisor Local 

(Peso 3). 

 

{[(Nota final da Mostra de Estágio + Nota do Supervisor Docente para o Relatório / 2] x 7] 

+ [(Média das notas das avaliações do Supervisor Local x3]} /10 

 

Art. 20° Em caso de obtenção de média final inferior a 7,0 (sete), o aluno será 

reprovado e, nessa situação, não haverá recuperação, tendo o aluno que 

realizar novamente o estágio supervisionado.  

 

Capítulo IX 

Das Disposições Finais 

 

Art. 21° Casos omissos serão resolvidos pela CEMFA e Colegiado do Curso 

em concordância com a legislação pertinente ao tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamento do Estágio Supervisionado Não Obrigatório 

 

Capitulo I 

Da Caracterização do Estágio Supervisionado Não Obrigatório 

 

Art. 1° O estágio supervisionado não obrigatório do Curso de Farmácia da 

UFPel é uma ferramenta importante para o delineamento e aprimoramento da 

formação discente, no âmbito social, ético e profissional. Constitui-se no 

exercício pré-profissional nas diversas áreas do âmbito Farmacêutico, 

supervisionada por profissionais Farmacêuticos - ou de áreas afins - atuantes 

nos locais de estágio e por professores da CEMFA. O estágio supervisionado 

não obrigatório é aquele que não está previsto na matriz curricular, sendo 

opção pessoal do aluno. As normas que regem os estágios supervisionados 

não obrigatórios fundamentam-se na Lei federal 11.788 de 25/09/2008 e 

resoluções vigentes aprovadas pelo COCEPE/UFPel. 

Art. 2° Entender-se-á por estágio supervisionado não obrigatório o período de 

estágio, no qual o aluno desempenhará atividades em unidades que tenham 

condições de proporcionar experiência prática na linha de formação, 

complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em 

instrumento de integração em termos de treinamento prático, de 

aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. 

 

Capítulo II 

Dos Objetivos do Estágio Supervisionado Não Obrigatório 

 

Art. 3° Esta modalidade de estágio destina-se a oferecer ao aluno condições 

para desenvolver habilidades e familiarizar-se com as atividades relacionadas à 

prática profissional. 

Art. 4° A proposta de qualquer estágio não obrigatório realizado por alunos do 

Curso de Farmácia da UFPel dever contemplar os seguintes objetivos: 

I – Formação de uma postura profissional adequada às atividades 

farmacêuticas. 



II – Oportunizar o conhecimento da realidade nas diferentes áreas de atuação 

do Farmacêutico, norteando e auxiliando o aluno na escolha de sua subárea de 

atuação profissional. 

III – Maximizar a aproximação do curso de Farmácia com a sociedade. 

IV – Arquitetar a aplicabilidade dos conhecimentos específicos adquiridos 

durante o Curso. 

V – Desenvolver habilidades e competências para o exercício da profissão. 

VI – Promover a integração entre o Curso de Farmácia e o local do Estágio. 

 

Capítulo III 

Das Atribuições e Responsabilidades 

 

Art. 5° As três partes envolvidas na organização do estágio supervisionado não 

obrigatório e que compõem a concepção de prática profissional são: aluno, 

Universidade e Concedente (campo de estágio). As atribuições e 

responsabilidades destas partes são formuladas para que as atividades 

previstas tenham concordância com os objetivos de formação continuada e 

vivência pré-profissional.  

Parágrafo único – Parte concedente é a parte que oferece estágio, de 

acordo com o estabelecido no Capítulo III, Artigo 9°, da Lei 11.788/08. 

 

Art. 6° Para a caracterização e definição do estágio supervisionado não 

obrigatório é necessária a apresentação de um documento emitido pela 

concedente demonstrando que aceita o aluno para realização do estágio com 

prazo mínimo de trinta (30) dias antes da data prevista para o início das 

atividades. Este documento de aceite, após análise pela CEMFA, poderá dar 

início à confecção e assinatura do termo de compromisso de estágio entre o 

estudante, a parte concedente e a UFPel - Representada pelo Coordenador do 

Curso de Farmácia, segundo as normas estabelecidas pela UFPel.  

Parágrafo único - Os elementos contidos no TCE devem atender as 

Resoluções nº 03/2009 e 04/2009, do COCEPE. 

Art. 7° Não se fixará época do ano para o início e término do estágio 

supervisionado não obrigatório; no entanto, para que o mesmo seja válido, é 



necessário que, desde o início, seja acompanhado pelos professores da 

CEMFA e pelo Supervisor Local. 

 § 1º - A jornada de atividades em estágio supervisionado não obrigatório 

a ser cumprida pelo estudante deverá compatibilizar-se com seu horário 

escolar e com o horário da parte em que venha a ocorrer o estágio, não 

podendo ultrapassar a carga horária prevista no Capítulo IV, Artigo 10, da Lei 

11.788/08 e em consonância com o Regimento Geral de Cursos de Graduação 

da UFPel. 

§ 2º - O estagiário e a parte concedente se obrigam a elaborar e 

entregar à CEMFA um relatório sobre o estágio, e uma ficha de avaliação 

preenchida pelo profissional supervisor. A cada período de estágio realizado 

em empresas ou instituições distintas corresponderá à elaboração de um 

relatório. 

 § 3º - O estágio supervisionado não obrigatório poderá ocorrer durante o 

período de férias escolares desde que haja ciência dos Professores da 

CEMFA. 

Art. 8º Ocorrerá o desligamento do estudante do estágio supervisionado não 

obrigatório: 

I - automaticamente ao término do estágio; 

II - a qualquer tempo, no interesse da Concedente, do aluno ou da 

UFPel e em conformidade com o termo de compromisso assinado entre as 

partes; 

III - em decorrência de descumprimento de quaisquer compromissos 

assumidos na oportunidade da assinatura do termo de compromisso; 

IV - pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco 

dias, consecutivos ou não, no período de um mês; 

V - pelo trancamento ou interrupção do Curso pelo aluno; 

VI - pela conclusão de seu Curso. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV 

Da Frequência e Carga Horária do Estágio Supervisionado Não 

Obrigatório 

 

Art. 9° A frequência nas atividades do estágio supervisionado não obrigatório 

deverá ser de 100% e a carga horária mínima será definida previamente entre 

as partes envolvidas e constante no Termo de Compromisso de Estágio. 

Art. 10° O controle da frequência nos estágios supervisionados não obrigatório  

ficará a cargo do Supervisor Local, representante da Concedente, devendo 

utilizar para este fim a ficha de frequência disponibilizada pela CEMFA. 

 

Capítulo V 

 Dos Relatórios 

 

Art. 11° Quando da conclusão do estágio não obrigatório, o aluno deverá 

encaminhar à CEMFA os seguintes documentos em uma via: relatório de 

estágio, ficha de avaliação do estágio desenvolvido (a ser preenchida pelo 

Supervisor Local), ficha de avaliação do discente quanto ao local de estágio, 

ficha de controle de frequência e diário de campo. 

Art. 12° O relatório, impresso, deverá ser elaborado conforme modelo padrão 

disponibilizado pela CEMFA (Ficha E6). 

Art. 13° O relatório de estágios deverá ser encaminhados ao professor 

orientador em até 5 dias úteis após o término do tempo de estágio, e 

posteriormente à CEMFA, obedecendo o fluxograma de datas definido pela 

CEMFA, em concordância com o calendário acadêmico. 

 

 

Capítulo VI 

Da Avaliação do Estágio Supervisionado Não Obrigatório 

 

Art. 14° O sistema de avaliação para o estágio supervisionado não obrigatório 

tem por finalidade verificar o desempenho do estagiário em relação aos 

objetivos do estágio e constará: 



 I – Apresentação escrita do Relatório de estágio que deverá ser redigido 

individualmente pelo aluno, registrando as atividades realizadas e as ações 

vivenciadas no campo do estágio e entregue à CEMFA em no máximo 30 dias 

após o término do estágio. Será exigida, igualmente, a entrega da ficha de 

avaliação do Supervisor Local do estágio e controle de frequência. 

 II – Avaliação do Discente: será baseada na concepção do aluno quanto 

às condições de estágio oferecidas pela Concedente e quanto ao cumprimento 

dos objetivos previamente estabelecidos. Para tal, deverá ser utilizada ficha de 

avaliação disponibilizada pela CEMFA. 

 
Capítulo VII 

Das Disposições Finais 

 

Art. 15° Casos omissos não considerados neste regimento serão resolvidos 

pela CEMFA e Colegiado do Curso em concordância com a legislação 

pertinente ao tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

 

Capítulo I 

Da Caracterização do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art. 1° O Trabalho de Conclusão de Curso é uma exigência curricular para a 

colação de grau no Curso de graduação em Farmácia.  

Art. 2° O Trabalho de Conclusão de Curso é realizado no 10º semestre, como 

critério parcial à obtenção do título de Farmacêutico Generalista. 

Art. 3° O Trabalho de Conclusão de Curso se caracteriza como um trabalho de 

iniciação científica, onde o aluno irá aprimorar conhecimentos sobre um 

determinado tema de seu interesse, sob orientação individual de professor do 

quadro docente da Universidade. 

 

Capítulo II 

Dos Objetivos 

 

Art. 4° O Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivos: 

 I – Proporcionar ao aluno a oportunidade de produzir conhecimentos 

teóricos e/ou práticos, nas diversas áreas de atuação do profissional 

farmacêutico; 

 II – Permitir ao aluno elaborar e desenvolver uma pesquisa com caráter 

de iniciação científica de acordo com as normas metodológicas e científica; 

 III – Produzir um trabalho científico útil para a vida profissional do 

acadêmico, bem como para a sociedade em geral; 

 IV – Incentivar o aluno a participar da elaboração e publicação de 

artigos científicos, bem como participar de eventos científicos. 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

Da Escolha do Tema 

 

Art. 5° A escolha do tema caberá ao aluno, que deverá optar por um tema 

relevante em qualquer área da Farmácia. O aluno poderá contar com o auxilio 

do professor orientador para a definição do tema do Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

 

Capítulo IV 

 Da Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art. 6° A escolha do professor orientador do Trabalho de Conclusão de Curso, 

se dará pela escolha do aluno e respectivo aceite do professor orientador, 

levando em consideração a área de formação e atuação deste. 

 § 1°- Cada professor poderá orientar, simultaneamente, no máximo 5 

(cinco) alunos, podendo ultrapassar esse limite em casos excepcionais, 

mediante decisão da CEMFA. 

Art. 7° O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser supervisionado por um 

professor orientador que atue na área ou áreas afins ao Curso de Farmácia. 

 § 1°- O Co-orientador, se houver, poderá pertencer a outra instituição 

de ensino ou ser profissional da área com reconhecido saber no tema, o qual 

deverá seguir as normas definidas pela CEMFA. 

 § 2°- O Orientador e Co-orientador deverão enviar à CEMFA o termo de 

concordância de orientação em documento próprio (Fichas T3 e T4), 

devidamente assinado. 

 § 3°- O aluno poderá solicitar mudança de Orientador, mediante 

solicitação fundamentada, cabendo a decisão final à CEMFA. 

 § 4°-  O Orientador e/ou Co-orientador poderá solicitar interrupção da 

orientação, mediante solicitação fundamentada, cabendo a decisão final à 

CEMFA. 

Art. 8° Compete ao professor orientador supervisionar o aluno no 

desenvolvimento da metodologia e na redação do trabalho, auxiliando-o na 

execução e concretização do trabalho. 

 



 Capítulo V 

 Da Redação do Trabalho 

 

Art. 9° O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser redigido individualmente 

pelo aluno com a supervisão do professor orientador. 

Art. 10° O Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser redigido na forma de 

monografia ou na forma de artigo científico, de acordo com a escolha do aluno 

em comum acordo com o professor orientador. 

Art. 11° Os trabalhos redigidos na forma de monografia deverão seguir as 

normas estabelecidas pela UFPel (Ficha T2).  

Art. 12° Os trabalhos redigidos na forma de artigo científico deverão seguir as 

normas da revista escolhida para a possível publicação. 

 § 1°-  A estrutura do trabalho a ser entregue, neste caso, deverá conter 

os seguintes itens: - Capa de monografia e folhas de rosto (conforme modelo 

UFPel; Ficha T2); Justificativa para o desenvolvimento do mesmo; -  Artigo 

científico; - Normas da revista escolhida.  

Art. 13° O trabalho escrito deverá ser entregue em 3 (três) vias à CEMFA, em 

local designado pela mesma, com a carta de encaminhamento do professor 

orientador (Ficha T5), obedecendo o prazo estabelecido pela CEMFA e 

divulgado no início do semestre. 

 

Capítulo VI 

Da Apresentação Oral do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art. 14° O aluno deverá realizar um seminário de apresentação do Trabalho 

de Conclusão de Curso, aberto à comunidade, como atividade obrigatória. 

Art. 15° O tempo para a apresentação oral será de no máximo 20 minutos e a 

metodologia utilizada para a apresentação será de livre escolha do aluno.   

 

Capítulo VII 

Da Avaliação 

 

Art. 16° A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso será efetuada pela 

Banca Examinadora, a qual será constituída pelo Professor Orientador e por 



dois avaliadores, qualificados preferencialmente na área do trabalho, indicados 

pelo orientador e pelo aluno. 

Art. 17° Os membros da Banca Examinadora deverão avaliar tanto o trabalho 

escrito quanto a apresentação oral do mesmo e, cada membro irá atribuir uma 

única nota. 

Art. 18° Para a avaliação do trabalho de conclusão de curso a Banca 

Examinadora deverá observar os seguintes indicativos: 

Trabalho escrito:  

- Escolha do tema (considerando a relevância e originalidade na 

escolha); 

- Clareza de raciocínio (exposição clara dos resultados, discussão e 

conclusão); 

- Referências (atualizadas, pertinentes ao tema, fonte); 

- Redação (considerando as normas da revista científica ou da ABNT). 

Apresentação Oral: 

 - Tempo de exposição; 

 - Clareza; 

 - Sequência lógica; 

 - Qualidade dos recursos utilizados; 

 - Domínio do conteúdo. 

 

Art. 19° Para aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso o aluno deverá 

apresentar média final igual ou superior a 7,0 (sete). A média final será obtida 

pela média aritmética entre a nota conferida pelo Professor Orientador e a nota 

conferida pelos demais membros da Banca Examinadora. 

Art. 20° Em caso de obtenção de média final inferior a 7,0 (sete), o aluno será 

reprovado e, nessa situação, não haverá recuperação, tendo o aluno que 

realizar novamente o Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

Capítulo VIII 

Das Disposições Finais 

 

Art. 21° Casos omissos serão resolvidos pela CEMFA e Colegiado do Curso. 

 



Nas páginas seguintes se encontram os apêndices –  
Fichas E1, E3 a E10 (referentes ao Estágio) e T1, T2, T3 a T5 (referentes ao 
TCC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

I – INFORMAÇÕES GERAIS 

 
II – OBJETIVOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aluno(a):___________________________________________________________________ 
 
CPF: _________________________ Tel. Contato: (___) ________________________ 
 
Estágio:  (   )  Obrigatório I       (  ) Obrigatório II             (   )  Não Obrigatório 
 
Supervisor Acadêmico: _______________________________________________________  
 
Área de atuação (supervisor acadêmico): ________________________________________ 
 
Supervisor Local de Estágio:___________________________________________________ 
 
Local onde será realizado: ____________________________________________________ 
 
Instituição: _________________________________________________________________ 
 
Telefone/Ramal: (____) _______________________________________________________ 
 
Data de início (dia/mês/ano): ________ Data de conclusão (dia/mês/ano): ____________ 
 
Horário de realização do estágio:______________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS E DE ALIMENTOS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA 
COMISSÃO DE ESTÁGIO E MONOGRAFIA FARMACÊUTICA (CEMFA) 

 



III – RESUMO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS 
 

 



IV – CRONOGRAMA GERAL DAS ATIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
                Local e data 
 
____________________________     _____ ____________________ 
Assinatura do Supervisor Acadêmico     Assinatura do Supervisor Local 
           Carimbo (ou xerox do RG)                                               Carimbo (ou xerox do RG) 
 
__________________________________ 
            Assinatura do Aluno 
 

 
 
 
 
 
 

 

Aprovação no Departamento ou  
Instituição que oferece o Estágio 
 
 ____/_____/_____ 
 
 
_________________________________ 
        Assinatura do Responsável 
                 Carimbo (ou xerox do RG) 

Ciente. 
De Acordo. 
 
____/____/______ 
 
____________________________________ 
                        CEMFA- UFPel 

 
 



TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 
OBRIGATÓRIO - UFPEL INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 

 

 

As partes a seguir qualificadas e ao final assinadas, 

 

de um lado, 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, fundação de direito público, 

com sede na Rua Gomes Carneiro, 1, Centro, na cidade de Pelotas, RS, inscrita no 

CNPJ/MF 92242080/0001-00, neste ato representada pelo Colegiado do Curso de 

Farmácia, doravante denominada INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 

 

 

de outro lado, 

 

(NOME OU RAZÃO SOCIAL), (ENDEREÇO), (CIDADE),                      

(CNPJ), neste ato representada por (NOME E CARGO DO REPRESENTANTE), 

doravante denominada PARTE CONCEDENTE, 

 

 

e o ESTAGIÁRIO,  

 

(NOME), (CPF), (ENDEREÇO), (CIDADE), regularmente matriculado sob o 

número (Nº DE MATRÍCULA), no (ANO OU SEMESTRE), do Curso de (NOME DO 

CURSO), 

 

 

celebram  entre si  o presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, 

que será regido pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objetivo do estágio 

 

Este Termo de Compromisso terá como objetivo as atividades previstas no 

plano de trabalho, a ser elaborado em conjunto pelo supervisor da PARTE 

CONCEDENTE, o orientador da INSTITUIÇÃO DE ENSINO e o ESTAGIÁRIO, e 

está fundamentado na Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, e na Resolução nº 

04/2009 do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão – COCEPE. 

 

Parágrafo Primeiro. O conteúdo das atividades a serem desenvolvidas pelo 

ESTAGIÁRIO deverá ser compatível com sua área de formação. 

 

Parágrafo Segundo. O plano de atividades do ESTAGIÁRIO deverá ser 

incorporado ao Termo de Compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, 

progressivamente, o desempenho do estudante. 

 

E2 



 CLÁUSULA SEGUNDA – Da vigência e jornada de estágio 

 

Este termo de compromisso terá vigência de 
____/____/____ 

a 
____/____/____

, devendo 

o ESTAGIÁRIO cumprir uma jornada diária de ( xx  ) horas, no horário das ____ às 

____, com intervalo das ____ às ____, em um total de ( xxx ) horas semanais. 

 

Parágrafo Primeiro. O estágio só poderá ter jornada de 40 (quarenta) horas 

semanais quando relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que 

não estão programadas aulas presenciais, desde que isso esteja previsto no projeto 

pedagógico do Curso e da INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

 

Parágrafo Segundo. A jornada de atividade do ESTAGIÁRIO deverá 

compatibilizar-se com o seu horário escolar e com o horário da PARTE 

CONCEDENTE. 

 

Parágrafo Terceiro. A carga horária do estágio deverá ser reduzida à metade 

nos períodos de avaliações escolares ou acadêmicas, devendo este período ser 

previamente comunicado à PARTE CONCEDENTE. 

 

Parágrafo Quarto. É assegurado ao ESTAGIÁRIO, sempre que o estágio 

tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a 

ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. Este recesso deverá ser 

remunerado quando o estagiário receber bolsa, e os dias de recesso serão concedidos de 

maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano, nos 

termos do art. 13, da Lei 11.788/2008. 

 

Parágrafo Quinto. A duração do estágio na mesma PARTE CONCEDENTE 

não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de 

deficiência, de acordo com o disposto no art. 11 da Lei 11.788/2008. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Da supervisão e orientação do estágio 

 

No período de vigência deste Termo de Compromisso, o ESTAGIÁRIO será 

supervisionado na PARTE CONCEDENTE por (NOME E CARGO DO 

SUPERVISOR) e orientado na INSTITUIÇÃO DE ENSINO pelo(a) Professor(a) 

(NOME DO ORIENTADOR). 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – Das responsabilidades da Parte Concedente 

 

Caberá à PARTE CONCEDENTE: 

I - zelar pelo cumprimento deste Termo de Compromisso; 

II - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao 

ESTAGIÁRIO atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;  

III - indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou 

experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no Curso do 

ESTAGIÁRIO, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

IV - contratar em favor do ESTAGIÁRIO seguro contra acidentes pessoais, 

cuja apólice seja compatível com valores de mercado; 



V - por ocasião do desligamento do ESTAGIÁRIO, entregar termo de 

realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 

períodos e da avaliação de desempenho;  

VI - manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação 

de estágio;  

VII - enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade mínima de 6 

(seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao ESTAGIÁRIO; 

VIII - efetuar, quando for o caso, o pagamento da bolsa e do vale-transporte ao 

ESTAGIÁRIO, sendo compulsória esta concessão no caso de estágio não obrigatório.  

 

Parágrafo Único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela 

contratação do seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá ser assumida 

pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO.  

 

 

CLÁUSULA QUINTA – Das responsabilidades da Instituição de Ensino 

 

Caberá à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, representada pelo Colegiado de 

Curso do ESTAGIÁRIO: 

I - avaliar as instalações da PARTE CONCEDENTE do estágio e sua 

adequação à formação cultural e profissional do educando;  

II - indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do ESTAGIÁRIO;  

III - exigir do ESTAGIÁRIO a apresentação periódica, em prazo não superior 

a 6 (seis) meses, de relatório das atividades, em conformidade com o previsto no projeto 

pedagógico dos cursos; 

IV - zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso, reorientando o 

ESTAGIÁRIO para outro local em caso de descumprimento de suas normas;  

V - comunicar à PARTE CONCEDENTE do estágio, no início do período 

letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas; 

VI - enviar à Pró-Reitoria de Graduação, nos prazos e condições previstas, os 

dados para que seja contratado em favor do ESTAGIÁRIO Seguro Contra Acidentes 

Pessoais. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – Das responsabilidades do estagiário 

 

Caberá ao ESTAGIÁRIO: 

I – estar regularmente matriculado e freqüente na INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO, em semestre e curso compatível com a prática exigida no estágio; 

II – observar as diretrizes e/ou normas internas PARTE CONCEDENTE e os 

dispositivos legais aplicáveis ao estágio, bem como as orientações do seu orientador e 

do seu supervisor; 

III – cumprir com seriedade e responsabilidade a programação estabelecida 

entre a PARTE CONCEDENTE, o ESTAGIÁRIO e a INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO;  

IV – comparecer às reuniões de discussão de estágio na INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO; 



V – elaborar e entregar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, relatório periódico e 

final das atividades desenvolvidas no estágio, em conformidade com o previsto no 

projeto pedagógico do seu Curso; 

VI – responder pelas perdas e danos conseqüentes da inobservância das 

cláusulas constantes do presente Termo. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Do seguro contra acidentes pessoais 

 

No período de vigência do presente Termo de Compromisso, o 

ESTAGIÁRIO terá cobertura de Seguro de Acidentes Pessoais contra Morte ou 

Invalidez Permanente, com Capital Segurado no valor de R$ _________________, 

contratada pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, através da Apólice nº 

____________________________, garantida pela (NOME DA SEGURADORA). 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – Da bolsa-auxílio e outros benefícios 

 

O presente estágio dar-se-à (     ) COM   -  (     ) SEM) remuneração.  

 

Parágrafo Primeiro. (PREENCHER SOMENTE QUANDO HOUVER 

REMUNERAÇÃO OU OUTRA FORMA DE CONTRAPRESTAÇÃO) No período de 

vigência do presente Termo de Compromisso, o ESTAGIÁRIO receberá, diretamente 

da PARTE CONCEDENTE, uma bolsa mensal no valor de R$ 

___________________ (NO CASO DE OUTRA FORMA DE 

CONTRAPRESTAÇÃO, ESPECIFIQUE QUAL), e auxílio transporte (PREENCHER 

COM A FORMA DO AUXÍLIO TRANSPORTE: VALOR EM DINHEIRO OU Nº DE 

VALES OU TRANSPORTE DA EMPRESA). 

 

Parágrafo Segundo. A concessão de bolsa e auxílio transporte é compulsória 

na hipótese de estágio curricular não obrigatório, nos termos do art. 12 da Lei 

11.788/2008, e facultativa nos casos de estágio obrigatório. 

 

 

CLÁUSULA NONA – Da rescisão 

 

Constituem motivo para a rescisão automática do presente Termo de 

Compromisso: 

I - a conclusão, abandono, a mudança de curso ou o trancamento de matrícula 

do ESTAGIÁRIO; 

II - o não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso, bem 

como no Convênio do qual eventualmente decorra; 

III - o abandono do estágio; 

IV - o não cumprimento das disposições da Lei 11.788/2008, bem como da 

Resolução 04/2009 do COCEPE. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Das disposições finais 

 



    Assim materializado e caracterizado, o presente estágio não acarretará vínculo 

empregatício de qualquer natureza entre o ESTAGIÁRIO e a PARTE 

CONCEDENTE, nos termos do Art. 3º da Lei nº 11.788/2008. 

 

 E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste 

instrumento, as partes assinam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, cabendo a 

primeira à PARTE CONCEDENTE, a segunda ao ESTAGIÁRIO e a terceira à 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

 

 

Pelotas, ______ de ________________ de_________ 

 

 

 

 

___________________________                                           ______________________ 

       PARTE CONCEDENTE                 ESTAGIÁRIO 

 

 

 

_____________________________ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

__________________________                               _____________________________ 

Nome:        Nome: 

CPF:        CPF:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

*Se desejado, o Supervisor local poderá fazer observações em relação ao desempenho do aluno no verso desta folha. As 

observações deverão ser assinadas e carimbadas pelo mesmo. 

** Cabe ao Supervisor Local de Estágio acompanhar/verificar o desenvolvimento do relatório final de estágio, RUBRICANDO as páginas do 

mesmo. Na última página deverá constar a assinatura e data. 

Obs: Esta planilha será entregue, pelo aluno, ao Supervisor LOCAL no primeiro dia do estágio. Ao final do estágio, o Supervisor LOCAL deverá 

preencher a planilha, devolvendo-a ao aluno, em envelope lacrado. O aluno deverá entregar, em mãos, a sua planilha de avaliação ao seu Supervisor 
DOCENTE (UFPel), que a encaminhará para a CEMFA. Esta planilha é documento do Curso de Farmácia- UFPel, e uma segunda via somente 
será fornecida a partir de um pedido formal, via ofício encaminhado à CEMFA.  

__________________________________                 Pelotas, ___ de _______de ____ 

Supervisor Local 

Assinatura/Carimbo 

 FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO 
OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO 

 

  

 
Estagiário: 
Orientador/Supervisor: 
Local: 
Área: 
Período: 
 
Solicitamos a Vossa Senhoria que preencha a planilha abaixo, sem rasuras, dando uma nota de zero a dez para cada um 
dos critérios de avaliação, e proceda a média final do aluno no estágio.  
 
ITEM HABILIDADES  NOTA 

Avaliação 
1 

NOTA 
Avaliação 

2 

01 Demonstrou ser assíduo   

02 Demonstrou ter conhecimento de normas de segurança no trabalho   

03 Demonstrou domínio de conceitos teóricos   

04 Demonstrou planejamento na execução do trabalho   

05 Demonstrou colaboração ao trabalhar em atividades conjuntas com 
os demais colegas 

  

06 Demonstrou comprometimento com o trabalho   

07 Demonstrou preocupação com o destino dos rejeitos provenientes 
das atividades desenvolvidas no estágio 

  

08 Demonstrou ser organizado e cumpridor de metas e prazos   

09 Demonstrou ser aberto a críticas e mudanças   

10 Demonstrou ter visão de todo o processo   

11 Demonstrou iniciativa em sugerir soluções para problemas surgidos   

12 Demonstrou facilidade de assimilar novos conceitos   

13 Demonstrou facilidade em adaptar-se a novas situações   

14 Demonstrou habilidade no uso de terminologia técnico-científica   

15 Demonstrou capacidade de improvisação   

16 Demonstrou importância ao estar vestido(a) de modo compatível ao ambiente de 
trabalho 

  

17 Demonstrou autoconfiança e independência   

18 Demonstrou ter estabilidade emocional e maturidade   

19 Demonstrou habilidade no manuseio de material e equipamentos   

20 Demonstrou habilidade na elaboração do relatório final de estágio (somente para a 
segunda avaliação** 

xxxxx  

    
                                                                                     Média Final dos itens avaliados: ___________________ 
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FICHA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA E ATIVIDADES DIÁRIAS 

Estágio Curricular - Curso de Farmácia- UFPEL 

 

Estagiário: 

Supervisor local: 

Local de Estágio:                                                                                              

Horário de estágio (conforme plano de trabalho): 

 

Data Hora 

de 

entrada 

Assinatura  

Aluno 

Hora 

de 

saída 

Assinatura  

Aluno 

Atividades desenvolvidas Assinatura do 

Supervisor Local 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                                                                                                                                           

Total de horas 

 

 

Observações:  

- Lembramos que o preenchimento desta ficha deve ser diário e assinado por ambos 

(aluno e supervisor); 

- Em caso do estágio curricular contemplar diferentes setores e diferentes supervisores, 

utilizar planilhas DIFERENTES para cada setor; 

- Inserir linhas conforme necessário. 

 

 

 

Conferido em __________/___________/______________ 

Professor orientador: ____________________________ 

Assinatura:_________________________________________ 
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TERMO DE COMPROMISSO DO ESTAGIÁRIO 
 
Eu, ____________________________________________________________,  

RG ____________Matrícula __________, aluno do Curso de Farmácia da 

Universidade Federal de Pelotas, em atendimento às normas estabelecidas no 

Manual da Comissão de Estágio e Monografia Farmacêuticas (CEMFA) deste 

Curso, comprometo-me a cumprir, de forma ética e responsável, todas as fases 

do processo de estágio, em comum acordo com as orientações do 

Coordenador da CEMFA, Profa. REJANE GIACOMELLI TAVARES e do 

supervisor docente de estágio. Declaro que recebi todas as instruções 

referentes à DOCUMENTAÇÃO e PRAZOS (DATAS) NECESSÁRIOS para a 

realização do estágio.  

 

  

Aluno(a) Estagiário(a) :_____________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

  

Supervisor(a)  Docente:____________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

Data: ________________________________________________ 
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INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS E ASPECTOS ESTÉTICOS 

 

O Relatório de Estágio deverá ser apresentado conforme as características 

estabelecidas: 

 

 Digitado e impresso em papel A4 (21X29,7 cm); 

 A capa deverá seguir o modelo anexo; 

 As margens deverão estar configuradas da seguinte maneira:  

Superior - 3,0 cm; Inferior - 2,0 cm; Esquerda - 3,0 cm; Direita - 2,0 cm; 

 O espaço entre as linhas deverá ser de 1,5 cm; 

 O tipo de letra deve ser de tamanho médio e redondo (Arial), evitando tipo 

inclinado e de fantasia. 

 Para o texto, usar fonte de tamanho 12; 

 Para os títulos, fonte de tamanho 14;  

 A numeração das páginas deve aparecer no canto superior direito da página, 

duas linhas acima da primeira linha de texto, ou seja, a 1 cm da borda);    

 Quando houverem transcrições (citações diretas do autor) de mais de três 

linhas aparecem recuadas em 4 cm, a partir da margem esquerda e com 

espaçamento simples entre linhas.   

 Deverá ser entregue uma cópia impressa do Relatório ao Supervisor 

Docente, para as devidas avaliações, e posteriormente, o respectivo relatório 

deverá ser encaminhado para a CEMFA, onde será anexado à pasta 

individual do aluno. 
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MODELO DE CAPA: 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CURSO DE FARMÁCIA 

 

 

 

 

 

 

 NOME DO ALUNO  

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

 

 NOME DA EMPRESA / CONCEDENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

PELOTAS - RS 

 

 ANO:      

 

 

 
 



ROTEIRO TEXTUAL PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
(Tal roteiro passa a vigorar no 1º semestre/2015 para as disciplinas: Estágio 

Supervisionado I e II). 
 

1. INTRODUÇÃO  esclarece ao leitor o que há no relatório e contempla os 
seguintes aspectos: 
 
1.1 Objetivos do estágio na área escolhida; 
1.2 Breve apresentação da Parte Concedente em que realizou o Estágio;  
1.3 Como o estágio foi desenvolvido (etapas);  
1.4 Justificativa do Estágio (quando pertinente) 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA PARTE CONCEDENTE DO ESTÁGIO  

conhecimento do local: 
 
2.1. Dados Gerais (Nome Fantasia e Razão Social/CNPJ; Endereço; 

Telefone; entre outros); 
2.2. Histórico da Concedente; (breve relato) 
2.3. Nome e cargo da Chefia direta; (quando pertinente) 
2.4. Nome do Supervisor do estágio; 
2.5. Tipo de serviços prestados pela empresa e Clientela; 
2.6. Contexto regional, nacional e ou internacional da empresa. (quando 

pertinente) 
 

3. EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO 
 
3.1. Segmento de atuação do estagiário; 
3.2. Setores onde desenvolveu atividades; 
3.3. Período / Horário / Carga horária. 

 
4. ANÁLISE DO ESTÁGIO 

 
4.1. Modo operacional no desenvolvimento das atividades (análise e 

descrição das atividades, explicações, execução, desenvolvimento, 
procedimentos); 

4.2. Relação entre empresa/atividades do estágio com disciplinas do curso 
de Farmácia (importância, contribuição, posicionamento, teorias mais 
lembradas durante o estágio). 

4.3. Resultados almejados de acordo com Plano de Estágio: 
4.3.1 Alterações e limitações do projeto  
4.3.2 Objetivos atingidos  
 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

6. REFERÊNCIAS 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DISCENTE DO ESTÁGIO 
 

Aluno:________________________________________________________________ 

Local de Estágio:_______________________________________________________ 

Supervisor local:________________________________________________________ 

Supervisor Acadêmico:___________________________________________________ 

 

 

1. As atividades desenvolvidas estiveram adequadas com os objetivos propostos no Plano 

de Atividade de Estágio? 

(  )  Sim    (  ) Não    (  ) Parcialmente 

Justique:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. A informação recebida sobre normas internas, estrutura organizacional e funcionamento 

da instituição/empresa foi: 

(  )  Adequada    (  ) Inadequada    (  ) Parcialmente adequada 

Justique:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. O acompanhamento por parte do Supervisor Local e/ou demais técnicos na realização 

das suas atividades foi:  

(  )  Adequado    (  ) Inadequado    (  ) Parcialmente adequado 

Justique:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. A Supervisão LOCAL que foi prestada na empresa/instituição foi: 

(  )  Adequada    (  ) Inadequada    (  ) Parcialmente adequada 

Justique:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. Os materiais e equipamentos disponibilizados, bem como estrutura foram: 

(  )  Adequado    (  ) Inadequado    (  ) Parcialmente adequado 

Justique:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

6. O ambiente físico foi:  

(  )  Adequado    (  ) Inadequado    (  ) Parcialmente adequado 

Justique:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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7. O entrosamento com as pessoas envolvidas foi: 

(  )  Adequado    (  ) Inadequado    (  ) Parcialmente adequado 

Justique:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. A duração do estágio foi: 

(  )  Adequada    (  ) Inadequada    (  ) Parcialmente adequada 

Justique:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. Você indicaria essa instituição/empresa para um(a) colega de curso cumprir suas horas 

de estágio? 

(  )  Sim    (  ) Não    (  ) Parcialmente 

Justique:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

10.   A Supervisão DOCENTE que foi prestada foi: 

(  )  Adequada    (  ) Inadequada    (  ) Parcialmente adequada 

Justique:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. Ao final dessa experiência de complementação de aprendizagem, suas expectativas 

iniciais foram superadas, permaneceram as mesmas ou foram frustradas? Justifique sua 

resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

12. Minhas sugestões são: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Pelotas, _____ de _____________de ___. 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 



 
AVALIAÇÃO DOCENTE DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

(   ) OBRIGATÓRIO  (   ) NÃO OBRIGATÓRIO 
 
 
 

1. Nome do avaliador:_________________________________________________ 
2. Nome do aluno:____________________________________________________ 

3. Parecer descritivo do avaliador: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4. Nota atribuída ao relatório:___________________________________________ 
 
 
Assinatura do avaliador:_____________________________________________ 
 

Local e data:     Pelotas, _____de_________________de ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E8 
 

 



 
  

 

 

                        

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 

 DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

 
 
 
 
Observações:  
- Apresentação pública 
- Tempo: 15 minutos + 15 minutos de perguntas (5 minutos para cada componente da banca) 
- Banca composta por 3 componentes:  (1) Supervisor Acadêmico; (2) Representante da 
CEMFA; (3) Avaliador Interno/ Externo 
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Avaliação de Estágio Curricular- MOSTRA DE ESTÁGIO (Apresentação oral de Estágio) 

 
 
 

ALUNO:________________________________________________ DATA__________________ 

LOCAL DE ESTÄGIO______________________________________NOTA__________________ 

AVALIADOR ________________________________________________________________________ 

 

 

Solicitamos a Vossa Senhoria que preencha a planilha abaixo, sem rasuras, dando uma nota de zero a dez 

para cada um dos critérios de avaliação, e proceda a média final do aluno na avaliação oral de 

apresentação de estágio.  

Apresentação em Geral: 

-qualidade de apresentação visual: ________________________________________ 

 

-desenvolvimento do assunto- adequação de linguagem:_______________________ 

 

-organização da apresentação (didática):____________________________________ 

 

Acompanhamento do estágio curricular: 

 

-cumprimento do cronograma:____________________________________________ 

 

-atividades desenvolvidas:________________________________________________ 

 

 

Avaliação final (favor assinalar): 

(   ) Ótimo Desenvolvimento  

(   )  Bom Desenvolvimento  

(   )  Razoável Desenvolvimento  

(   )  Não Está Adequado 

 

NOTA FINAL: ______________________________________________________ 

 

Sugestões (pode ser usado o verso se necessário): 
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Assinatura do Examinador 
 

Examinador: _____________________________________________________ 
Universidade:____________________________________________________ 

 Assinatura:______________________________________________________      

 

 
 

 

TRABALHO ESCRITO NOTA 

1. Introdução: escolha do tema, justificativa do trabalho, revisão da bibliografia 

pertinente com os objetivos 

 

2. Delineamento e execução da parte experimental, aplicação correta de métodos 

adequados à solução do problema 

 

3. Análise e aproveitamento dos resultados obtidos  

4. Relacionamento dos resultados obtidos com os conhecimentos atuais  

5. Apresentação geral, consistência e adequação da linguagem, uso de figuras, tabelas 

e gráficos 

 

6. Referências (atualizadas, pertinentes ao tema, fonte)  

MÉDIA  

APRESENTAÇÃO ORAL NOTA 

1. Tempo de exposição (máximo 20 minutos)  

2. Clareza na exposição  

3. Sequência lógica  

4. Qualidade dos recursos utilizados  

5. Domínio do conteúdo  

MÉDIA  

APRECIAÇÃO FINAL GLOBAL  
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Data:___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Manual Normas UFPel  
 

 

Normatização localiza-se na página: 

<sisbi.ufpel.edu.br/.../Manual_Normas_UFPel_trabalhos_acadêmicos.pdf> 
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Ao Coordenador do Curso de Farmácia 

Nesta Universidade 

 
 
 

Eu, _____________________________________________________________________ 

declaro a minha concordância em orientar o(a) aluno(a) 

________________________________________________________________________

em seu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado:  __________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 _____________________________________________  ___________________ 

  Assinatura do orientador e telefone para contato               Data 

                  Carimbo (ou xerox do RG) 
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Ao Coordenador do Curso de Farmácia 

Nesta Universidade 

 

 
 

Eu, _____________________________________________________________________ 

declaro  a minha concordância em co-orientar o(a) aluno(a) 

________________________________________________________________________ 

em seu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 _____________________________________________  ___________________ 

  Assinatura do co-orientador e telefone para contato     Data 

                  Carimbo (ou xerox do RG) 
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Ao Coordenador da CEMFA 
Curso de Farmácia 
Nesta Universidade 
 
 

 
Eu, ____________________________________________________________________ 

declaro estar ciente e em concordância com o conteúdo do Trabalho de Conclusão 

de Curso Intitulado________________________________________________________ 

____________________________________________________________, desenvolvido 

pelo  aluno______________________________________________________________.  

 

Outrossim, indicamos como possíveis componentes da Banca Examinadora deste 

trabalho os nomes abaixo listados: 

 
1. Nome: 

Área de atuação/ Titulação: 
Contatos (telefone e email): 
 
 

2.  Nome: 
Área de atuação/ Titulação: 
Contatos (telefone e email): 
 

Atenciosamente, 

 

 

 

 _____________________________________________  ___________________ 

  Assinatura do orientador e carimbo                                          Data               

 


