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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O Estágio obrigatório, regulamentado pela Lei nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, pelo Decreto nº 87.497, de 18/08/82 e pela Resolução Nº 

4/85 do Conselho Universitário da UFU, é um procedimento didático-pedagógico 

constituído por “(...) atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 

proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e 

trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e 

coordenação da Instituição de Ensino.” (Art. 2º do Dec. nº 87.497/82). 

O objetivo do estágio obrigatório é oferecer ao aluno a oportunidade de: 

a) fazer uma comparação crítica entre os conhecimentos e habilidades 

aprendidas no Curso e as práticas administrativas existentes; 

b) experimentar uma vivência direta da realidade organizacional e comunitária e 

iniciar-se na vida profissional, se ainda não o fez. 

Por isso, entende-se que o estágio é obrigatório para todos os alunos do 

Curso de Administração, exceto para os alunos que atendam as exigências das 

Normas de Equivalência na Disciplina Estágio Obrigatório devendo ser realizado 

individualmente em uma ou mais áreas da Administração.  

O Estágio obrigatório pode ser totalizado em uma ou mais organizações, 

setores organizacionais ou segmentos comunitários, com carga horária total 

mínima de 300 horas, não inferior a um semestre, sendo que em uma mesma 

organização a carga horária total mínima deve ser de 150 horas. A carga horária 

máxima, de acordo com a LEI 11788, é de 6 horas diárias e 30 horas semanais 

A matrícula no Estágio obrigatório será efetuada junto à Coordenação do 

Estágio, mediante a apresentação do Requerimento de Matrícula e do Termo de 

Compromisso de Estágio assinado pelas partes envolvidas, conforme modelos 

preconizados pela UFU.  

O estágio apenas será validado com a apresentação do termo de 

compromisso bem como a realização na matrícula na disciplina. 

Após a matricula no Estágio, o aluno terá um prazo de 6 (seis) meses, 

após o cumprimento das horas definidas por meio do Termo de Compromisso de 
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Estágio assinado entre as partes, para protocolar o relatório junto à 

Coordenação de Estágio, com visto do seu Orientador. 

Sendo que o não cumprimento dos prazos estipulados levará o aluno à 

reprovação na disciplina, bem como à realização de um novo estágio. 

O aluno poderá estagiar em organizações públicas ou privadas, setores 

organizacionais ou em segmentos comunitários, desde que devidamente 

qualificados pelo Orientador Didático, levando em conta a área do estágio. Para 

se qualificarem, as organizações, os setores organizacionais ou os segmentos 

comunitários deverão: 

a) desenvolver atividades de porte e nível que, a critério do Orientador, atendam 

aos objetivos do Estágio; 

b) dispor-se a colaborar com o estagiário e com a Universidade acompanhando 

o desenvolvimento das atividades do Estágio; 

c) possuir em seus quadros, se possível, um profissional que esteja em 

condições de supervisionar o Estágio; 

d) firmar com a Universidade Federal de Uberlândia, o instrumento jurídico 

específico para a validação do Estágio (Convênio - Decreto 87.497 de 18/08/82). 

 

COMPETE AO ALUNO 

 

a) organizar o estágio, escolhendo e contatando o Orientador Didático na 

Universidade, levando em conta a área em que pretende atuar, selecionando 

com ele e contatando a organização, o setor organizacional ou o segmento 

comunitário em que fará o Estágio, escolhendo e contatando o Supervisor e 

mostrando-lhe a presente norma; 

b) entregar à Coordenação de Estágio o Requerimento de Matrícula na disciplina 

“Estágio obrigatório”, acompanhado da Ficha Cadastral e do Termo de 

Compromisso de Estágio; 

c) definir e elaborar um Plano de Estágio dentro de uma das áreas de 

conhecimento da Administração, submetendo-o à avaliação do Orientador 

Didático e do Supervisor, no prazo estabelecido com os mesmos; 

d) desenvolver as etapas do trabalho previstas em seu Plano de Estágio; 
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e) solicitar ao Supervisor a entrega do Relatório de Avaliação do Estágio ao 

Orientador Didático com cópia à Coordenação de Estágio, bem como solicitar ao 

mesmo Supervisor o Certificado de Conclusão de Estágio; 

f) elaborar o Relatório de Estágio, e protocolar uma cópia do mesmo junto à 

Coordenação do Estágio; 

g) fazer uma apresentação do Relatório de Estágio ao Coordenador de Estágio 

dentro do semestre letivo, conforme lei 11.788. 

O Orientador Didático deverá ser professor e pertencer ao curso de 

Administração. Por solicitação de qualquer das partes envolvidas, poderá ocorrer 

substituição do Orientador, mediante autorização escrita do anterior, podendo o 

aluno concluir com o novo Orientador o Estágio já iniciado ou, se preferir, 

providenciar nova documentação e iniciar novo Estágio. 

 

COMPETE AO ORIENTADOR DIDÁTICO 

 

a) orientar o aluno na escolha da organização, do setor organizacional ou do 

segmento comunitário e assinar seu Requerimento de Matrícula; 

b) orientar e acompanhar o aluno sob sua responsabilidade, na definição e 

elaboração do Plano de Estágio; 

c) manter encontros sistemáticos com os alunos sob sua orientação com o 

objetivo de facilitar o acompanhamento do estagiário na elaboração do Relatório 

de Estágio, atentando para o prazo de entrega do mesmo; 

d) manter contato com o Supervisor do estagiário, a fim de acompanhar de perto 

o desenvolvimento das atividades do estagiário na Organização; 

e) rever a versão definitiva do Relatório de Estágio e assinar a respectiva folha 

de aprovação. 

O Supervisor é um profissional que atua na organização, no setor 

organizacional ou no segmento comunitário em que realiza o estágio.  

COMPETE AO SUPERVISOR 

 

a) introduzir o estagiário na organização, no setor organizacional ou no 

segmento comunitário; 
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b) providenciar ou ajudar a providenciar os meios necessários à realização de 

seu trabalho; 

c) orientar, organizar e acompanhar as atividades práticas do Estágio, atentando 

para o cumprimento do Plano de Estágio e auxiliando o estagiário a trabalhar 

suas dificuldades, receios e ansiedades; 

d) manter contato com o Orientador Didático; 

e) enviar ao Orientador Didático o Relatório de Avaliação, com cópia ao 

Coordenador de Estágio e entregar ao estagiário o Certificado de Conclusão do 

Estágio; 

f) realizar as demais atribuições previstas no Termo de Compromisso de 

Estágio. 

O Coordenador do Estágio será definido pelo colegiado de curso. 

 

COMPETE AO COORDENADOR DO ESTÁGIO 

 

a) divulgar as ofertas de estágio; 

b) orientar os professores e alunos sobre as normas do Estágio e da 

Equivalência no Estágio e acompanhar o cumprimento das mesmas; 

c) receber dos alunos o requerimento de matricula na disciplina Estágio 

obrigatório, formalizando junto aos órgãos competentes a matricula dos 

mesmos; 

d) receber dos alunos os Relatórios de Estágio, Relatório de Equivalência de 

Estágio, encaminhando os mesmos aos Orientadores Didáticos. 

e) receber, organizar e conservar a documentação de cada aluno referente ao 

Estágio obrigatório; 

f) elaborar e apresentar relatórios sobre a documentação de cada estagiário (a); 

g) encaminhar aos órgãos competentes, após o cumprimento de todas as etapas 

e exigências do Estágio obrigatório de cada aluno, o atestado de conclusão do 

Estágio; 

h) propor ao Colegiado do Curso adequação das normas de Estágio, bem como 

dos modelos de formulários utilizados. 
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A avaliação do Relatório de Estágio será realizada pelo Coordenador de 

estágio(s) junto com o professor orientador. Caso o aluno tenha cursado o 

estágio total mínimo necessário em mais de uma organização, a avaliação do 

relatório deverá ser feita na organização que tenha maior carga horária (não 

podendo ser menor que 150 horas, conforme descrito anteriormente). 

O Coordenador de estágio(s) e o Professor Orientador avaliarão o 

Relatório de Estágio obrigatório com base nos critérios constantes na Folha de 

Avaliação e nela registrarão a nota final numa escala de 0 (zero) a 100 (cem).  

A nota final será a média aritmética das notas atribuídas individualmente 

pelos dois membros. O Coordenador de Estágio poderá exigir revisões pontuais 

no relatório de estágio, cabendo ao orientador verificar o cumprimento das 

exigências. 

Tendo o aluno cumprido todos os créditos de sua grade curricular, será 

levada em consideração, para efeito de colação de grau, a data da apresentação 

e defesa do Relatório de Estágio Obrigatório. 

Existe também o estágio não obrigatório que o discente pode fazer ao 

longo do curso com motivos de maior inserção e prática de mercado. Esse 

estágio poderá ser executado a partir do 3º semestre (incluindo este) e seguirá 

todas as normas e resoluções do estágio obrigatório.  

Os casos excepcionais e os casos omissos serão decididos pelo 

Colegiado do Curso de Administração. 


