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Dispõe sobre os princípios e diretrizes 

para  disciplinar  e  regulamentar  os 

procedimentos a  serem adotados pelo 

Colegiado  e  Núcleo  de  Estágios  do 

Curso de Zootecnia  UFPel, em relação 

aos  Estágios  relativos  ao  Curso  de 

Graduação em Zootecnia.

CAPITULO I

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE ESTÁGIO DO CURSO DE ZOOTECNIA 

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

modalidades de estágios são:

§ 1º Estágio I.

§ 2° Estágio II

Art. 2° Estágio I:

§  1°  O  Estágio  I,  consiste  de  atividades  que  implique  no  aprimoramento 

profissional  dos  alunos  do  curso  de  Zootecnia,  durante  seu  percurso  acadêmico, 

previsto na grade curricular do curso de Zootecnia.

§  2°  poderá  ser  realizado  por  alunos  regularmente  matriculados  no  curso  de 

Zootecnia, após integralizarem 52 créditos em disciplinas obrigatórias, devendo ser 

efetuada uma carga horária mínima de 102 horas (06 créditos). Este total pode ser 

integralizado em um ou dois semestres.



Art. 3° O Estágio II:

§ 1° somente poderá ser realizado pelos alunos que tenham cumprido todas as 

disciplinas obrigatórias necessárias à integralização da grade curricular, com ressalva 

aos alunos que obtarem de realizar o TCC, concomitantemente ao Estágio II.

§  2° a duração do estágio obrigatório será de 408 horas (24 créditos).

§ 3° o estágio somente poderá ser realizado em empresas,  instituições e com 

profissionais  liberais  autônomos,  devidamente  cadastrados  em seus  Conselhos  de 

Classes, conveniados com a UFPel. 

Art. 4° Todas as modalidades de estágio previstas no Art.1° deste adendo, devem 

ter  no  mínimo  um  profissional  supervisor  e/ou  um  professor  orientador,  plano  de 

estágio e relatório de atividades, além das demais obrigatoriedades deste adendo e as 

previstas nas Resoluções 03 e 04, de 08 de junho de 2009 da Universidade Federal de 

Pelotas.

CAPÍTULO II

DA CARACTERIZAÇÃO DO NÚCLEO DE ESTÁGIOS EM ZOOTECNIA

Art. 5° O Núcleo de Estágios pertencente ao Colegiado do Curso de Graduação 

em Zootecnia tem por finalidade dar suporte aos procedimentos inerentes aos estágios 

a serem realizados por seus alunos.

Art. 6° Os objetivos do Núcleo de Estágios são:

I – orientar aos 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  -  desenvolver  esforço  motivacional  junto  às  empresas,  Universidades  e 

profissionais liberais ligados à área de Zootecnia para viabilizar os estágios;

IV – Promover palestras de ética profissional e orientações gerais referentes aos 

estágios e suas normas.

Art.  7° O Núcleo de Estágios é composto por 2 (dois)  docentes indicados pelo 



Colegiado do Curso de Graduação em Zootecnia, 1 (um) representante discente e 1 

(um) Técnico-Administrativo em Educação, escolhidos entre seus pares.

§ 1º o mandato dos representantes do Núcleo de Estágios será de 2 anos, sendo 

possível uma recondução sucessiva por igual período.

§ 2º a escolha do Coordenador docente será feita dentre os representantes do 

Núcleo.

§ 3° na impossibilidade do Coordenador exercer seu mandato, o outro docente 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 Zootecnia indicar outro componente, 

o qual cumprirá o restante do mandato.

§ 5º os membros do Núcleo de Estágios em Zootecnia, terão direito a 4 horas 

semanais no caso dos docentes e o servidor técnico-administrativo irá exercer 8 horas 

semanais de dedicação exclusiva ao Núcleo.

Art. 8° O Núcleo de Estágios realizará reuniões ordinárias de acordo com suas 

necessidades, em data e horário a serem fixados pelo Coordenador.

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

do Núcleo têm direito  a voto e,  além disso o Coordenador  tem poder  de voto de 

qualidade.

§ 2° a pauta de reuniões deverá ser encaminhada e divulgada 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. 9° Ao Núcleo de Estágio compete:

I - selecionar os alunos pelo histórico escolar, currículo, disponibilidade de tempo e 

entrevista para ocupar as vagas existentes;

II  -  estabelecer  contatos  com  empresas  e  instituições  a  fim  de  viabilizar  a 

realização dos estágios;

III - manter relacionamento operacional com entidades que promovam a integração 

Universidade-Empresa;

IV  -  fazer  o  encaminhamento  do  estagiário  para  a  empresas  e  instituições  e 

profissionais;

V - efetuar trabalho de divulgação das vagas existentes;

VI - organizar seminários a respeito dos estágios realizados; e

VII  -  organizar  banco  de  dados  com  recursos  audiovisuais  sobre  os  estágios 

realizados.

Art. 10° Ao Coordenador da Comissão de Estágios compete:

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

e propor eventuais modificações ou adequações necessárias;

II  -  manter  relacionamento operacional  com entidades que forneçam bolsas de 

iniciação científica e apoio financeiro para execução de trabalhos; 

III - responder, perante os órgãos superiores da Universidade, pelo patrimônio sob 

sua guarda e verbas utilizadas pelo Núcleo de Estágios.

IV – enviar correspondência de solicitação de estágios.

Art. 11° À representação docente compete:

I - analisar e julgar os planos e relatórios de estágio apresentados, de acordo com 

as instruções pertinentes aos estágios;

II – subsidiar os docentes orientadores com informações relativas às normas de 

estágio; 



III  – avaliar a compatibilidade do relatório final com as normas regulamentares, 

após analisado pelo orientador.

Art. 12° Ao Servidor Técnico-Administrativo em Educação compete:

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

II  -  manter  contato  e  cadastro  das  empresas,  profissionais  e  instituições 

conveniadas e que, potencialmente, poderão oferecer vagas de estágio;

III - manter cadastro de estágios já realizados e em andamento;

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

afins;

V - realizar 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 Zootecnia.

Art. 13° Ao orientador compete:

I - elaborar, em conjunto com o candidato, o plano de estágio a ser desenvolvido, e 

responsabilizar-se pela orientação e execução do estágio;

II - supervisionar e orientar o aluno na utilização de equipamentos e bens materiais 

quando da realização do estágio na própria Universidade;

III - comunicar ao Núcleo de Estágios eventuais cancelamentos ou alterações no 

plano  de  estágio  em  desenvolvimento  (afastamento  do  orientado,  prorrogação  de 

prazos, dentre outros);

IV – encaminhar ao Núcleo de estágio o parecer final da avaliação; 

Art. 14° Ao estagiário compete:

I - colaborar no sentido de envidar esforços para a obtenção de oportunidades de 

estágio;

II – providenciar toda a documentação necessária a realização de estágios, exceto 



a avaliação realizada pelo supervisor e a avaliação final que devera ser entregue pelo 

supervisor e orientador, respectivamente ao Núcleo de Estágios;

III  -  informar  à  empresa,  instituição  ou  profissional,  sobre  o  processo  de 

acompanhamento e supervisão estabelecido pelo orientador e sobre a necessidade de 

designação  de  um  supervisor  de  estágio,  sendo  este  um  profissional  com  curso 

superior na área das Ciências Agrárias.

IV  -  elaborar  e  entregar  o  relatório  final  ao  orientador  seguindo  as  normas 

regulamentares estabelecidas pelo Núcleo de Estágios;

V - zelar pelos equipamentos e bens materiais utilizados no desenvolvimento de 

suas atividades de estágio;

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

perdas e danos que venha a causar pela inobservância das normas estabelecidas;

VII  -  cumprir  a  programação do plano de estágio e,  se necessário a alteração 

desse plano,  comunicar  e  justificar  os  devidos  ajustes,  por  escrito,  assim como a 

impossibilidade de fazê-lo. As desistências não justificadas não configurarão estágio; 

Art. 15° Ao supervisor da empresa, instituição e profissionais 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  - avaliar o aluno, ao término do período de estágio, utilizando os formulários 

padrão estabelecidos e posteriormente remetê-los ao Núcleo de Estágio.

CAPÍTULO IV

DO PLANO DE ESTÁGIO

Art. 16° 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. 17° O Plano de Estágio deverá ser elaborado pelo estagiário em conjunto com 



o  orientador,  que  deverá  ser  docente  do  Curso  de  Zootecnia,  de  acordo  com as 

normas regulamentares estabelecidas pelo Núcleo de Estágios.

§  1°  Uma  minuta  do  Curriculum  Vitae  do  profissional  supervisor  deverá  ser 

anexada ao plano.

§ 2° 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.

§ 3° o Plano de Estágio deverá ser entregue ao Núcleo de Estágios no prazo 

máximo de quinze dias, a partir do início do estágio.

§ 4° em caso de não observância do prazo estabelecido no inciso anterior pelo 

interessado, o estágio não será considerado válido.

CAPÍTULO V

DA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO

Parágrafo  único.  Caberá  ao  aluno  escolher,  entre  os  docentes  do  Curso  de 

Zootecnia, o professor que poderá ser o seu orientador.

Art.  18°  Caberá  ao  orientador,  em  conjunto  com  o  estagiário,  estabelecer  o 

processo de supervisão e acompanhamento a ser utilizado durante a realização do 

estágio.

CAPÍTULO VI

DA AVALIAÇÃO E DO ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO

Art. 19° Caberá ao estagiário, ao final do período do estágio, elaborar o Relatório 

Final  das  atividades  desenvolvidas,  de  acordo  com  as  normas  regulamentares 

estabelecidas pelo Núcleo de Estágios.

§ 1°  o aluno apresentará ao orientador  o Relatório  Final  de Estágio,  no prazo 

máximo de trinta dias após a data fixados anteriormente para o término do estágio, 

ressalvados  os  prazos  finais  de  entrega  de  notas,  principalmente  para  os  alunos 



formandos.

§  2°  o  aluno  entregará  ao  Núcleo  de  estágios  o  parecer  final  do  supervisor 

assinado  pelo  orientador,  juntamente  com  o  relatório  de  estágio  corrigido  pelo 

orientador e em conformidade com o Manual de Normas da Universidade Federal de 

Pelotas.

Art. 20° A não apresentação do Relatório Final em qualquer modalidade de estágio 

pelo  aluno  no  prazo  estipulado  no  Art.  19°  descaracterizará  o  estágio  e  não  terá 

validade.  Assim  como  para  o  Estágio  I  e  II  estagiário  deverá  realizar  uma 

apresentação oral pública organizada pelo Núcleo de Estágio sobre as experiências 

durante o estágio.

Art.  21°  O relatório  de Estágio  e  as demais  exigências  do Núcleo de Estágio, 

confere ao estagiário o direito de receber o atestado de estágio, a ser expedido pelo 

Núcleo de Estágio.

Art. 22° Deverão constar no atestado de Estágio, além do nome do estagiário, o 

título do estágio, a duração (período e total de horas), o nome do orientador e o local 

de  desenvolvimento  do  estágio,  referendados  pelo  Coordenador  do  Núcleo  de 

Estágios.

Núcleo de Estágios em Zootecnia, aos dois dias do mês de setembro de dois mil e dez.

PROF. DR. JOÃO CARLOS MAIER

                                                    Coordenador do Núcleo de Estágios em Zootecnia


