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CAPITULO I 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE 

QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

Art. 1º De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Química Industrial da UFPel, as 

modalidades de estágio são divididas em obrigatório e não-obrigatório. 

§ 1° O Estágio obrigatório é definido como pré-requisito no Projeto Pedagógico do Curso de 

Química Industrial para aprovação e obtenção de diploma. 

§ 2° O Estágio não-obrigatório é definido como atividade opcional, acrescida à carga horária 

regular e obrigatória. 

§ 3° O Estágio consiste de atividades que implicam no aprimoramento profissional dos alunos 

do curso de Química Industrial, durante seu percurso acadêmico, previsto na grade curricular do 

curso.  

§ 4° Os estágios realizados pelos alunos do Curso de Química Industrial serão 

supervisionados pelo Núcleo de Estágio (NE). As normas que regem o Estágio Supervisionado 

fundamentam-se na Lei Federal 11.788, de 25/09/2008, Orientação Normativa Nº 7 de 30/10/2008 e 

nas Resoluções n°.03 e 04 do COCEPE de 08/06/2009, que estabelece as normas para realização de 

estágios por alunos da UFPel. 

§ 5° O Estágio curricular obrigatório poderá ser realizado somente por estudantes 

regularmente matriculados no Curso de Química Industrial, devendo ser efetuada uma carga horária 



que será determinada no projeto pedagógico do curso e poderá ter carga horária máxima de 30 

(trinta) horas semanais. Este total deverá ser integralizado em um semestre. Recomenda-se que o 

estágio obrigatório seja realizado a partir do 3º semestre do curso. 

 § 6º Para realização do Estágio curricular obrigatório, o aluno deverá se matricular na 

disciplina “Estágio Supervisionado”, durante o semestre de apresentação do Manuscrito final e 

apresentação oral. 

§ 7º A matrícula na disciplina poderá ser realizada somente após o aluno ter garantido seu 

estágio. Para que o mesmo seja válido, é necessário que, desde o início, seja acompanhado pelos 

professores do Núcleo de Estágio, pelo professor orientador e pelo supervisor local. 

§ 8º Por opção do estudante, as atividades de Iniciação Científica na educação superior, 

desenvolvidas por ele ao longo do curso, poderão ser equiparadas ao Estágio curricular obrigatório. 

Entretanto, neste caso, estas atividades não poderão ser aproveitadas como atividades 

complementares. 

§ 9º Para iniciar o estágio, o aluno juntamente com a parte concedente e o Núcleo de Estágio 

devem preencher, em triplicata, o termo de compromisso de estágio (TCE) e o plano de trabalho, que 

devem ser assinados por todas as partes. Estes documentos estão disponíveis no site da Pró-Reitoria 

de Graduação da UFPel (http://prg.ufpel.edu.br/prg_estagios.php).  

§ 10º O aluno terá que comunicar, com antecedência de quarenta dias, sua intenção de 

realizar estágio obrigatório, a fim de que o seguro possa ser providenciado pela UFPel ou pela 

concedente.  

§ 11º Para finalizar o estágio, o aluno juntamente com a parte concedente e o Núcleo de 

Estágio devem preencher, em triplicata, o relatório de atividades de estágio que deve ser assinado 

por todas as partes. No caso de prorrogação do estágio não obrigatório, o termo aditivo de estágio 

deve ser encaminhado ao Núcleo de Estágio. Estes documentos estão disponíveis no site da Pró-

Reitoria de Graduação da UFPel (http://prg.ufpel.edu.br/prg_estagios.php). 

 

Art. 2° As modalidades de estágio previstas no Art.1° deste Regimento de Estágio, prevê 

para cada estagiário um profissional supervisor no local do estágio, um professor orientador na UFPel 

e preferencialmente vinculado ao curso de Química Industrial, termo de compromisso firmado entre o 

estagiário, UFPel e empresa onde o aluno estagiará, plano de estágio e relatório de atividades, além 

http://prg.ufpel.edu.br/prg_estagios.php


das demais obrigatoriedades deste Regimento de Estágio e as previstas nas Resoluções 03 e 04 do 

COCEPE, de 08/02/2009. 

§ 1º Para que o Estágio não-obrigatório seja válido, é necessário que, desde o início, seja 

acompanhado pelos professores do núcleo de estágio, pelo professor orientador e pelo supervisor 

local. 

§ 2º Para a modalidade de Estágio não-obrigatório, a concessão de bolsa e auxílio transporte, 

por parte da empresa concedente é obrigatória. Para empresas públicas e federais, o valor da bolsa  

e auxílio transporte, seguem o que determina a Orientação Normativa Nº 7, de 30/10/2008. Para 

empresas privadas, a bolsa e auxílio transporte podem ser pagos por meio de benefícios previstos no 

termo de compromisso. 

§ 3º No caso de estágio não-obrigatório realizado na UFPel, a bolsa estágio, paga pela 

concedente deverá ser incluída na folha de pagamento da instituição. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA CARACTERIZAÇÃO DO NÚCLEO DE ESTÁGIO EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

Art. 3° O Núcleo de Estágio pertencente ao Colegiado do Curso de Graduação em Química 

Industrial tem por finalidade dar suporte aos procedimentos inerentes aos estágios a serem 

realizados pelos alunos do curso. 

 

Art. 4° Os objetivos do Núcleo de Estágio são: 

I – orientar os alunos e professores a respeito dos procedimentos relativos aos estágios e 

zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas; 

II - criar mecanismos operacionais que facilitem a condução dos estágios e avaliação; 

III – havendo necessidade, desenvolver esforço motivacional junto às empresas e Instituições 

ligadas à área de Química para viabilizar os estágios; 

IV – promover reuniões, nas quais os alunos serão orientados quanto às normas do estágio e 

conduta adequada de um estagiário. 

 



Art. 5° O Núcleo de Estágio é composto por 3 (três) docentes indicados pelo Colegiado do 

Curso de Graduação em Química Industrial, 1 (um) representante discente e 1 (um) Secretário 

vinculado ao curso, escolhidos entre seus pares. 

§ 1º - O mandato dos representantes do Núcleo de Estágio será de 2 (dois) anos, sendo 

possível uma recondução sucessiva por igual período. 

§ 2º - A escolha do Coordenador docente e do vice-Coordenador será feita pelo Colegiado do 

Curso de Química Industrial, sendo o Coordenador docente do Núcleo de Estágio, o representante 

deste no Colegiado.  

§ 3° - Na impossibilidade do Coordenador exercer seu mandato, o vice-Coordenador do 

núcleo cumprirá o restante do mandato de seu antecessor. 

§ 4° - Ocorrendo afastamento definitivo de algum dos membros representantes, caberá ao 

Colegiado do Curso de Graduação em Química Industrial indicar outro componente, o qual cumprirá o 

restante do mandato. 

§ 5º - Cada membro docente do Núcleo de Estágio, exercerá no máximo 2 (duas) horas 

semanais de dedicação exclusiva ao Núcleo, totalizando as 6 (seis) horas previstas no Projeto 

Pedagógico, e o secretário exercerá no máximo 8 horas semanais.  

§ 6° - O representante discente será indicado pelo Diretório Acadêmico do Curso de Química 

Industrial e deverá estar regularmente matriculado e ter cursado, no mínimo, 90 créditos. 

 

Art. 6° O Núcleo de Estágio realizará reuniões ordinárias de acordo com suas necessidades, 

em data e horário a serem fixados pelo seu Coordenador. 

§ 1° - As reuniões serão presididas pelo Coordenador onde todos os componentes do Núcleo 

têm direito a voto e, tendo o Coordenador poder de voto de qualidade. 

§ 2° - A pauta de reuniões deverá ser encaminhada e divulgada aos membros do Núcleo de 

Estágio com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.  

§ 3° - O quorum mínimo necessário para a realização das reuniões será o de maioria simples. 

§ 4° - Na insuficiência de quorum, a reunião será realizada 02 (dois) dias úteis após a data da 

primeira convocação, com qualquer número de participantes. 

 

 



CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 7° Ao Núcleo de Estágio compete: 

I - selecionar os alunos para ocupar as vagas existentes através da avaliação do número de 

créditos concluídos, histórico escolar, currículo, disponibilidade de tempo e entrevista, nesta ordem de 

prioridade; 

II – receber a solicitação de estágio por parte dos alunos; 

III – publicar a relação de vagas de estágios oferecidos, quando disponíveis; 

IV – acompanhar, orientar, a avaliar o estágio, acordados os artigos específicos capitulados 

no presente Regimento; 

V – Homologar um professor orientador ao aluno estagiário; 

VI - fazer o encaminhamento do estagiário para as empresas e instituições; 

VII – analisar e julgar, juntamente com o docente orientador, o plano e o relatório de 

atividades do estágio, apresentados de acordo com as normas deste Regimento de Estágio; 

VIII – receber comunicações de desligamento de estagiários; 

IX – orientar e acompanhar o aluno, juntamente com o professor orientador, com o intuito de 

garantir a compatibilidade do Manuscrito final com as atividades desenvolvidas durante o estágio;   

X – encaminhar para a coordenação do Colegiado do Curso de Química Industrial um 

Manuscrito contendo as atividades realizadas e o impacto da experiência para a sua formação;  

XI – normatizar e coordenar os procedimentos para elaboração do Manuscrito final de estágio 

e defesa oral do estágio realizado, conforme ementa da disciplina; 

XII – compor a banca de avaliação do estagiário. 

 

Art. 8° Ao Coordenador do Núcleo de Estágio compete: 

I - manter relacionamento com o Colegiado de Curso, a fim de expor os resultados e propor 

eventuais modificações ou adequações necessárias; 

II - responder, perante os órgãos superiores da Universidade, pelo patrimônio sob sua guarda 

e verbas utilizadas pelo Núcleo de Estágio; 

III – se necessário, enviar correspondência de solicitação de estágios às empresas. 



Art. 9° Ao secretário do Núcleo de Estágio compete: 

I - receber e controlar documentos enviados ao Núcleo de Estágio; 

II - manter contato e cadastro das empresas e instituições concedentes de vagas de estágio; 

III - manter cadastro de estágios já realizados e em andamento, dados estes, que deverão ser 

fornecidos ao Secretário pelos docentes orientadores, responsáveis pelo estágio de seus respectivos 

estagiários ou ex-estagiários; 

IV - realizar trabalhos de digitação, correspondência, contatos telefônicos e outros afins; 

V - realizar, juntamente com os demais membros do Núcleo de Estágio, seminários e eventos 

de informações gerais sobre estágios, normas, entre outros; 

VI - encaminhar documentos a Pró-Reitoria de Graduação, relacionados aos estágios; 

VII - criar banco de dados de toda a documentação referente aos estágios realizados pelos 

alunos do Curso de Química Industrial, dados estes, que deverão ser fornecidos ao Secretário pelos 

docentes orientadores, responsáveis pelo estágio de seus respectivos estagiários ou ex-estagiários e 

pelos membros do Núcleo de Estágio; 

VIII – redigir o atestado de estágio que será expedido pelo Núcleo de Estágio e referendado 

pelo Coordenador do curso de Química Industrial, aos estagiários que concluíram o estágio 

obrigatório e não obrigatório; 

IX – redigir o atestado de orientação de estágio que será expedido pelo Núcleo de Estágio e 

referendado pelo Coordenador do curso de Química Industrial, aos docentes orientadores. 

 

Art. 10° Ao docente orientador compete: 

I - orientar o aluno na elaboração do plano de estágio a ser desenvolvido, e 

responsabilizar-se pela orientação do estágio até sua avaliação final, que consiste na elaboração do 

Manuscrito e da defesa oral; 

II - comunicar ao Núcleo de Estágio eventuais cancelamentos ou alterações no plano de 

estágio em desenvolvimento (afastamento do orientado, prorrogação de prazos, dentre outros); 

III – comunicar-se com o supervisor da parte concedente sempre que necessário; 

IV – encaminhar ao Núcleo de Estágio o termo de compromisso, plano de trabalho, relatório 

de atividades de estágio e Manuscrito, toda a documentação necessária para o parecer final que será 

dado pelo Núcleo de Estágio; 



V – orientar no máximo 5 (cinco) estagiários por semestre. 

 

Art. 11° Ao estagiário compete: 

I - envidar esforços para a obtenção de oportunidades de estágio; 

II - escolher preferencialmente, entre os docentes do Curso de Química Industrial, o professor 

que poderá ser o seu orientador; 

III – providenciar toda a documentação necessária à realização de estágios, exceto as 

avaliações realizadas pelo supervisor e orientador, que deverão ser entregues ao Núcleo de Estágio; 

IV - informar à empresa ou instituição sobre o processo de acompanhamento e supervisão 

estabelecido pelo docente orientador e sobre a necessidade de designação de um supervisor de 

estágio; 

V – elaborar, juntamente com o supervisor do estágio, e entregar o Manuscrito final, 

devidamente assinado, ao docente orientador, seguindo as normas regulamentares estabelecidas 

pelo Núcleo de Estágio; 

VI - zelar pelos equipamentos e bens materiais utilizados no desenvolvimento de suas 

atividades de estágio; 

VII - cumprir e obedecer às normas concernentes ao estágio, respondendo pelas perdas e 

danos que venha a causar pela inobservância das normas estabelecidas; 

VIII - cumprir o plano de estágio e, se necessária alguma alteração neste plano, comunicar e 

justificar os devidos ajustes, por escrito, à parte concedente e ao Núcleo de Estágio. A desistência 

não justificada na realização do estágio acarretará no cancelamento do mesmo; 

IX – solicitar na secretaria do Colegiado do Curso, com antecedência de 40 (quarenta) dias, o 

seguro obrigatório, para o caso de estágio obrigatório. 

 

Art. 12° Ao supervisor da empresa ou instituição concedente do estágio compete: 

I - estabelecer o programa de atividades a ser desenvolvido pelo aluno na empresa ou 

instituição; 

II - acompanhar, supervisionar e orientar o aluno durante o período de realização do estágio; 

III – comunicar ao professor orientador da UFPel fato relevante que venha a ocorrer durante o 

estágio; 



IV – Preencher o formulário de freqüência, disponível no site da Pró-Reitoria de Graduação 

da UFPel (http://prg.ufpel.edu.br/prg_estagios.php), para a modalidade de estágio não obrigatório.  

V - avaliar o aluno, ao término do período de estágio, utilizando o relatório de atividades de 

estágio, disponível no site da Pró-Reitoria de Graduação da UFPel 

(http://prg.ufpel.edu.br/prg_estagios.php), e posteriormente, enviá-lo ao Núcleo de Estágio 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO TERMO DE COMPROMISSO E DO PLANO DE ESTÁGIO 

 

Art. 13° O Termo de Compromisso formaliza, regulamenta e oficializa o início do estágio. 

Este documento deve ser elaborado, em triplicata, pelo estagiário em conjunto com a empresa 

concedente, e o Núcleo de Estágio. Este documento está disponível no site da Pró-Reitoria de 

Graduação da UFPel (http://prg.ufpel.edu.br/prg_estagios.php). O Termo de compromisso deve ser 

devidamente assinado e entregue pelo estagiário ao docente orientador, preferencialmente um 

docente do Curso de Química Industrial.  

 

Art. 14° O Plano de Estágio é o documento que formaliza a proposta de trabalho a ser 

desenvolvida pelo estagiário, evidenciando os objetivos a serem atingidos, a metodologia a ser 

aplicada, o cronograma de trabalho e os resultados esperados. 

 

Art. 15° O Plano de Estágio deverá ser elaborado pelo estagiário sob a orientação do 

docente orientador. Este documento está disponível no site da Pró-Reitoria de Graduação da UFPel 

(http://prg.ufpel.edu.br/prg_estagios.php). 

§ 1° - Quando o estágio for realizado fora das dependências da UFPel, o Plano de Estágio 

poderá ser feito sob a orientação do supervisor da empresa ou instituição, seguindo-se as normas 

regulamentares de elaboração do Plano de Estágio, com anuência do orientador; 

§ 2° - O Plano de Estágio deverá ser entregue, pelo docente orientador, ao Núcleo de Estágio 

no prazo máximo de quinze dias, a partir do início do estágio; 

http://prg.ufpel.edu.br/prg_estagios.php


§ 3° - Em caso de não observância do prazo estabelecido no inciso anterior, o estágio não 

será considerado válido. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO E DO ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO 

 

Art. 16° Caberá ao estagiário, ao final do período do estágio, elaborar o Manuscrito final das 

atividades desenvolvidas, de acordo com as normas descritas nos parágrafos deste Artigo, e que 

deverá ser entregue ao docente orientador. Todas as regras de avaliação e encerramento de estágio 

também se aplicam aos casos previstos no parágrafo 8º do Artigo 1º. 

§ 1° Deverão constar no Manuscrito final de Estágio, além dos dados de identificação do 

estagiário, da concedente, do supervisor e orientador, o título do estágio, a duração (período e total 

de horas), relato dos trabalhos técnicos realizados no(s) setor(es) em que o aluno atuou; relato do 

eventual envolvimento em atividades administrativas no desenvolvimento do trabalho; integração no 

ambiente de trabalho; sugestões, visando ao aprimoramento de métodos e técnicas de trabalho na 

concedente; desafios e dificuldades enfrentadas pelo estagiário, com sugestões visando ao 

aprimoramento do Curso. Este Manuscrito deve constar no máximo 20 páginas, seguindo as regras 

da ABNT. 

§ 2° - O aluno apresentará ao orientador o Manuscrito final de Estágio, o qual deverá ser 

entregue ao Núcleo de Estágio no prazo máximo de trinta dias, antecedendo a data da sua defesa 

oral pública. 

§ 3° - O aluno entregará ao docente orientador o relatório de atividades de estágio preenchido 

pelo supervisor, documento esse, disponível no site da Pró-Reitoria de Graduação da UFPel 

(http://prg.ufpel.edu.br/prg_estagios.php). O relatório de atividades de estágio deve ser assinado pelo 

estagiário, parte concedente do estágio e Núcleo de Estágio. Além disso, o estagiário deve elaborar 

um Manuscrito final detalhado, enfatizando o aprendizado e as experiências adquiridas durante o 

estágio e o impacto destas experiências na sua formação. Este Manuscrito deve ser corrigido pelo 

docente orientador e, após, ser encaminhado ao Núcleo de Estágio.  

 



Art. 17° A não apresentação do Manuscrito final de estágio pelo aluno no prazo estipulado no 

Art. 16° descaracterizará o estágio e o mesmo não terá validade. Em complemento ao Estágio 

Obrigatório, o estagiário deverá realizar uma defesa oral pública, discutindo o conteúdo do Manuscrito 

final. A Banca de Avaliação será composta pelos membros do Núcleo de Estágio, docente orientador 

e um suplente. Sendo a escolha do suplente feita pelo Colegiado do Curso de Química Industrial. No 

caso de um dos membros do Núcleo de Estágio ser o docente orientador, caberá ao Colegiado do 

Curso de Química Industrial escolher um membro substituto. 

 

Art. 18° O Manuscrito final de Estágio e as demais exigências do Núcleo de Estágio conferem 

ao estagiário o direito de receber o atestado de estágio, a ser expedido pelo Núcleo de Estágio e 

referendado pelo Coordenador do curso de Química Industrial. 

 

Art. 19° Situações não previstas neste Regimento de Estágio, serão avaliadas pelo Núcleo de 

Estágio e pelo Colegiado do Curso de Química Industrial, de acordo com a Lei Federal 11.788/2008, 

com as Resoluções 03/2009 e 04/2009 do COCEPE, com a Orientação Normativa Nº 7//2008 e com o 

Caderno Temático N. 03/2010: Estágio na UFPel. 

 

Núcleo de Estágio em Química Industrial, aos ___ dias do mês de _______ de dois mil e quinze. 

 
Profa. Raquel Jacob 

Coordenadora do Colegiado 
 

Profa. Adriane Medeiros Nunes 
Coordenadora do Núcleo de Estágio 

 
Profa. Aline Joana Rolina Wohlmuth Alves dos Santos 

Vice-coordenadora do Núcleo de Estágio 
 

Profa.Gracélie Serpa 
 Membro do Núcleo de Estágio 


