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Norma aprovada na 1ª Reunião do Colegiado do Curso de Ciência da Computação, em 06/05/2009 e na 6ª Reunião do

Conselho da Faculdade de Computação, em 03/06/2009.

Normas da disciplina Estágio Supervisionado

do Curso de Ciência da Computação

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E OBJETIVOS

Art. 1º - O Estágio Supervisionado é uma disciplina obrigatória dos

currículos 1097 e 1097A do Curso de Ciência da Computação da Universidade

Federal de Uberlândia e consiste em atividades desenvolvidas numa instituição

pública ou privada, ou junto a profissionais liberais, no Brasil ou no exterior.

§ 1º - Os estágios devem proporcionar experiência prática e

aplicação de conhecimentos relacionados ao Curso.

§ 2º - Se o estágio for efetuado através de um Programa de

Mobilidade Acadêmica, o aluno poderá convalidá-lo para a

disciplina Estágio Supervisionado, conforme Capítulo VII desta

norma.

Art. 2º - O Estágio Supervisionado é uma atividade acadêmica e sua

coordenação e administração são de responsabilidade do Colegiado do Curso, com

a colaboração de um Coordenador de Estágio Supervisionado.

§ 1º - O Coordenador de Estágio Supervisionado será um docente

do quadro efetivo da Faculdade de Computação, indicado pelo

Conselho da Faculdade para um mandato de dois anos.

§ 2º - Cabe ao Colegiado do Curso a decisão de recondução do

Coordenador de Estágio em exercício para mais um mandato.
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Art. 3º - São objetivos do Estágio Supervisionado:

1. aproximar o setor de produção e a área acadêmica,

possibilitando ao aluno conhecer ambientes industriais e de

serviços, aprimorando seus conhecimentos;

2. incentivar alunos com interesse nas atividades de ensino e

pesquisa a se aprimorarem em áreas de seu interesse,

visando um melhor preparo para o ingresso em atividades de

pós-graduação ou de pesquisa no setor empresarial;

3. iniciar o aluno na atividade profissional, dando-lhe a

oportunidade de apresentar-se com maior segurança no

mercado de trabalho.

CAPÍTULO II
DA DURAÇÃO

Art. 4º - A carga horária mínima do Estágio Supervisionado é 270 horas,

em um período mínimo de 15 semanas e máximo de 26 semanas consecutivas, a

contar da data da matrícula na disciplina.

§ 1º - A dedicação semanal é de no mínimo 12 horas e no

máximo, 40 horas. A defesa do estágio perante uma banca

examinadora deve ocorrer entre a 16ª e a 26ª semanas.

§ 2º - A disciplina Estágio Supervisionado poderá transcorrer em

períodos letivos especiais, por exemplo, férias acadêmicas.

§ 3º - A carga horária da disciplina Estágio Supervisionado deve

ser somada à das demais disciplinas matriculadas, respeitando o

limite máximo de 40 horas semanais. Em períodos letivos
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especiais, a carga horária de estágio poderá ser de 40 horas

semanais.

§ 4º - Entende-se por término do Estágio Supervisionado, a data

em que ocorrer a defesa do estágio perante uma banca

examinadora.

CAPÍTULO III
DA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Art. 5º - Todo estágio supervisionado deve ser acompanhado por um

supervisor e um orientador acadêmico.

§ 1º - O supervisor é o responsável pelas atividades do aluno no

local do estágio. O orientador acadêmico é um professor do Curso.

§ 2º - A orientação e a supervisão do aluno poderão ser exercidas

pela mesma pessoa.

CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA

Art. 6º - Compete ao aluno:

1. manter-se informado acerca destas normas e das datas

máximas para a entrega de documentos e para a defesa do

seu estágio;

2. escolher o local de realização do estágio;

3. redigir o plano de atividades;

4. desenvolver o trabalho previsto no plano de atividades,

dentro do cronograma estabelecido;



Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação

Curso de Graduação em Ciência da Computação

Normas da disciplina Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Ciência da Computação

4

5. informar ao orientador as alterações ocorridas no seu plano

de atividades;

6. redigir, ao concluir as atividades previstas, o Relatório do

Estágio;

7. entregar três cópias do Relatório e solicitar agendamento

da defesa do estágio ao Coordenador de Estágio

Supervisionado;

8. fazer a defesa do estágio perante uma banca examinadora;

9. preencher, ao término do estágio, Ficha de Avaliação Final,

com o objetivo de avaliar o estágio realizado e seu próprio

desempenho;

10. entregar na Coordenação do Curso a versão final do

Relatório de Estágio, em meio eletrônico, até sete dias

após a data de defesa.

§ 1º - O plano de atividades deve descrever o trabalho a ser

executado pelo aluno.

§ 2º - O Relatório do Estágio deve descrever o trabalho executado

pelo aluno, incluindo uma avaliação crítica.

§ 3º - A Ficha de Avaliação Final do Estágio é composta de três

partes, onde o aluno, o supervisor e o orientador avaliam o

estágio realizado.

Art. 7º - Compete ao supervisor:

1. introduzir o aluno nas atividades do estágio;

2. auxiliar o aluno na redação do plano de atividades;

3. acompanhar as atividades práticas do aluno no âmbito do

estágio;

4. oferecer ao aluno condições e meios necessários para a

realização do seu trabalho;
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5. manter contato com o orientador acadêmico do estágio,

sempre que necessário;

6. avaliar o trabalho do aluno, ao final do estágio,

preenchendo Ficha de Avaliação Final.

Art. 8º - Compete ao orientador acadêmico:

1. avaliar o plano de atividades do aluno;

2. reunir-se periodicamente com o aluno, com o objetivo de

verificar o desenvolvimento das tarefas previstas;

3. manter contato com o supervisor do aluno, sempre que

necessário;

4. comunicar à Coordenação do Curso eventuais alterações

no plano de atividades do aluno;

5. orientar a redação do Relatório de Estágio;

6. orientar o aluno na elaboração do material para a defesa do

estágio e no planejamento do tempo de apresentação;

7. apreciar as fichas de avaliação preenchidas pelo supervisor

e pelo aluno, ao final do estágio;

8. fazer sua própria avaliação do aluno na Ficha de Avaliação

Final;

9. encaminhar à Coordenação do Curso a Ficha de Avaliação

Final do Estágio, com as três partes devidamente

preenchidas e assinadas, na data de defesa do aluno;

10. presidir a banca de defesa de estágio;

11. elaborar e encaminhar à Coordenação do Curso a ata

contendo o resultado da defesa do estágio, logo após a

apresentação.

Art. 9º - Compete ao Coordenador de Estágio Supervisionado:

1. articular-se com o Colegiado do Curso e setores envolvidos

para organização e desenvolvimento dos estágios

supervisionados;
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2. estimular a celebração de convênios, acordos e protocolos

de intenções entre a Faculdade de Computação e as

instituições que oferecem estágio;

3. estabelecer estratégias para ampliar os campos de estágio;

4. divulgar as normas e demais documentos referentes ao

estágio supervisionado;

5. atender e orientar os alunos nos procedimentos de

matrícula e de conclusão da disciplina;

6. avaliar a documentação de matrícula do aluno e

encaminhá-la à Coordenação do Curso;

7. promover reuniões com os orientadores e supervisores,

sempre que necessário;

8. acompanhar a avaliação final de cada estágio, realizada

pelo aluno, orientador e supervisor;

9. propor alterações nas normas e demais documentos de

estágio supervisionado.

CAPÍTULO V
DA MATRÍCULA

Art. 10 - O aluno poderá solicitar matrícula na disciplina Estágio

Supervisionado (INF95), caso tenha sido aprovado em todas as disciplinas do

primeiro ao quinto períodos do Curso.

Parágrafo único - A matrícula poderá ser solicitada a qualquer

momento do período letivo normal ou especial, mediante requerimento preenchido

junto ao Setor de Atendimento ao Aluno.

Art. 11 - A matrícula do aluno em Estágio Supervisionado será

efetivada pela Coordenação do Curso, mediante a entrega dos seguintes

documentos:
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1. Termo de Compromisso de Estágio (ou Contrato de

Trabalho, caso o aluno já esteja contratado pela empresa

onde desenvolve o estágio) – QUATRO VIAS;

2. Plano de atividades de Estágio, devidamente assinado pelo

aluno, orientador acadêmico e supervisor (modelo

fornecido pela Coordenação do Curso) - QUATRO VIAS.

§ 1º - A data de matrícula na disciplina Estágio Supervisionado

corresponde à data de entrega dos documentos acima citados.

§ 2º - O contrato de estágio deve estar vigente na data da

matrícula, devendo faltar, no mínimo, dois meses para seu

vencimento. A matrícula não tem caráter retroativo, ou seja, não é

permitido que o aluno seja matriculado na disciplina baseado em

estágios realizados em períodos anteriores à solicitação da

matrícula.

CAPÍTULO VI
DA AVALIAÇÃO

Art. 12 - O aluno deverá entregar ao Coordenador de Estágio

Supervisionado seu relatório, em três vias, no máximo na 25ª semana após a

matrícula.

Parágrafo único - O relatório deve ser redigido conforme Guia para

Normalização de Relatórios de Estágio Supervisionado, aprovado pelo Colegiado do

Curso, e ter sido revisado e aprovado pelo orientador do aluno.

Art. 13 - A avaliação final do aluno será feita por uma banca

examinadora composta por três membros: o orientador acadêmico e dois

professores do Curso.
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§ 1º - A banca examinadora será presidida pelo orientador

acadêmico.

§ 2º - A duração da defesa será de aproximadamente 50 minutos.

§ 3º - Somente serão considerados aprovados na disciplina os

alunos cuja documentação a seguir tenha sido devidamente

entregue na Coordenação do Curso:

1. ata da defesa, assinada pelos três membros da banca,

atestando que o aluno foi aprovado;

2. cópia do Relatório Final do Estágio, em meio eletrônico;

3. Ficha de Avaliação Final do aluno (modelo fornecido pela

Coordenação do Curso).

§ 4º - O aluno que não defender o seu estágio dentro do período

limite de 26 semanas, conforme previsto no artigo 4º, fica

automaticamente reprovado na disciplina.

§ 5º - O aluno reprovado deve matricular-se novamente na

disciplina, seguindo o disposto nos artigos 10 e 11.

CAPÍTULO VII
DA CONVALIDAÇÃO

Art. 14 - A convalidação da disciplina Estágio Supervisionado poderá

ser solicitada pelo aluno que participou de um Programa de Mobilidade Acadêmica,

no país ou no exterior, com o reconhecimento oficial da UFU e que, durante o

período de mobilidade, tenha realizado estágio através da Universidade Parceira do

Programa.
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Parágrafo único - Para que o pedido de convalidação seja aceito, o

estágio efetuado através da Mobilidade Acadêmica deve ter sido realizado dentro de

áreas ligadas a disciplinas do Curso e com uma carga horária igual ou superior à

carga horária mínima estabelecida no artigo 4º.

Art. 15 - O pedido de convalidação deverá ser feito no máximo em 30

dias após o término do programa de Mobilidade do aluno, mediante uma solicitação

protocolada no Atendimento ao Aluno, anexando os seguintes documentos:

1. Termo de Compromisso de Estágio (ou documento

equivalente) emitido pela empresa onde o estágio foi

realizado – UMA VIA;

2. Declaração da Universidade Parceira (em papel timbrado),

contendo o nome do aluno, o período de estágio, a carga

horária semanal, o local e a área do estágio e avaliação

pelo responsável – UMA VIA;

3. Avaliação do aluno sobre o estágio realizado, sobre a

empresa fornecedora do estágio e sobre seu próprio

desempenho – UMA VIA.

Parágrafo único - A Coordenação do Curso analisará o pedido de

convalidação, com base nos documentos apresentados e solicitará ao aluno um

relatório das atividades desenvolvidas. O aluno e seu relatório serão avaliados por

uma banca examinadora composta por três professores do Curso.
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CAPÍTULO VIII
DOS CASOS OMISSOS

Art. 16 - Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Curso

de Ciência da Computação, através de requerimento encaminhado pelo aluno ou

pela Coordenação do Curso.

Art. 17 - A presente norma entrará em vigor na data de sua aprovação,

ficando revogadas as disposições em contrário, observando, no entanto, a

continuidade dos estágios iniciados até a presente data.
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