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TÍTULO I 
ESTÁGIO 

 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

 
Art. 1º. O Estágio Profissionalizante no Curso de Ciências Biológicas da 

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal/UFU deve obedecer, além das Normas 
Complementares ora apresentadas, ao Regimento Geral da UFU, às Normas Gerais 
de Estágio de Graduação (Resolução CONGRAD Nº24/2012) e às Normas Gerais 
da Graduação da Universidade Federal de Uberlândia (Resolução CONGRAD 
Nº15/2011) no que tange os deveres e direitos dos discentes, docentes e demais 
personagens e instituições envolvidos nas atividades supervisionadas de discentes 
denominadas de Estágio Profissionalizante. 
 

Art. 2º. O conjunto de Normas apresentado neste documento refere-se 
especificamente ao ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 
de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo dos estudantes do 
Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Integradas 
do Pontal, Universidade Federal de Uberlândia (Cód. Curso 1.43.10.02), relativo ao 
componente curricular Estágio Profissionalizante (FACIP32805). 
 

Art. 3º. O Estágio Profissionalizante tem por objetivo iniciar os graduandos de 
bacharelado na prática profissional do Biólogo de acordo com as determinações do 
parecer do Conselho Federal de Biologia (CFBio Nº 01/2010) a fim de promover ao 
futuro profissional, o contato com atividades que subsidiem sua posterior atuação 
em pesquisa, projetos, análises, perícias, fiscalização, emissão de laudos, 
pareceres e outros serviços nas áreas de meio ambiente, saúde e biotecnologia. 
 

Art. 4º. O Estágio Profissionalizante do Curso de Bacharelado em Ciências 
Biológicas é um componente curricular obrigatório, com carga horária 
correspondente a 360 horas para o desenvolvimento de atividades teórico-práticas, 
sendo requisito necessário para a conclusão do curso citado no art. 2º desta 
normativa. 
 

Art. 5º. Considerando o Parecer do Conselho Federal de Biologia (CFBio Nº 
01/2010) e as deliberações que dizem respeito às áreas de atuação do profissional 
Biólogo e suas atribuições, o graduando em bacharelado deve desenvolver 
atividades relacionadas ao Núcleo de Formação Específica abrangendo as áreas de 
atuação abaixo discriminadas: 
 

§ 1º Área de Meio Ambiente - Biossegurança e Bioética; Legislação 
Ambiental; Ecologia de Paisagem; Educação e Interpretação Ambiental; Valoração 
dos Serviços e Recursos Naturais; Gestão Ambiental; Biomonitoramento; Avaliação, 
Manejo, Sustentabilidade e Conservação da Biodiversidade e dos Ecossistemas; 
Manejo de ecossistemas; Impacto Ambiental; Geoprocessamento; Métodos e 
Técnicas de recuperação e restauração de ambientes degradados; Restauração de 
Ambientes Degradados; Controle e Monitoramento da Qualidade Ambiental; 
Avaliação Ambiental; Licenciamento ambiental; Toxicologia; Zoologia/Entomologia 
forense; Levantamento e Mapeamento dos Recursos Naturais; Microbiologia 
Ambiental; Processos Biológicos de Tratamento de Resíduos e Efluentes, Química 
analítica, Química ambiental; Físico-Química Ambiental, Epidemiologia e saúde 
pública; Controle de Vetores e Pragas, Ecotoxicologia, Manejo sanitário; 
Climatologia, Recursos hídricos, Limnologia; Ecologia aquática; Manejo e 
conservação de ambientes aquáticos; Oceanografia Biológica; Biologia marinha; 
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Gestão de Recursos Pesqueiros; Aqüicultura; Gestão de criadouros; Zoologia 
Econômica; Etologia animal; Avaliação da Qualidade da Água, do Ar e do Solo; 
Cultivo e Produção de Espécies Animais, Vegetais e Microbianas; Enfermidades de 
organismos aquáticos; Biologia e manejo de animais de laboratório; Micologia, 
Ficologia; Virologia, Bacteriologia; Melhoramento Genético Animal e Vegetal; 
Permacultura; Nutrição vegetal; Etnobiologia; Etnobotânica; Botânica Econômica; 
Pedologia; Paisagismo e Arborização Urbana; Vegetação urbana; Planejamento 
urbano; Fitopatologia, Dendrologia; Biotecnologia vegetal; Inventário Florestal, 
Gestão de Unidades de Conservação, Coleções Biológicas, Jardins Botânicos, 
Zoológicos e Museus; Museologia e gestão de coleções zoológicas; Bioinformática; 
Empreendedorismo. 

§ 2º Área de Saúde - Biossegurança e Bioética; Legislação em Saúde; 
Políticas Públicas /SUS; Epidemiologia e saúde pública; Controle de Vetores e 
Pragas; Hematologia, Imunologia Clínica; Hematologia clínica; Micologia Clínica; 
Parasitologia Clínica; Patologia Clínica; Virologia; Microbiologia e bacteriologia 
clínica; Citologia e citopatologia clínica; Citoquímica e Histoquímica; Citogenética; 
Histocompatibilidade; Técnicas Moleculares; Saneamento Ambiental; Saúde 
Pública; Epidemiologia; Ecotoxicologia; Infectologia; Genética Humana; Citogenética 
humana; Imunogenética, Imunohematologia; Métodos e técnicas em biologia 
molecular; Marcadores Moleculares; Reprodução Humana; Embriologia Clínica; 
Gestão de laboratório; Gestão e Controle de Qualidade em laboratório; 
Farmacologia; Entomologia médica; Genética forense; Bioinformática; 
Empreendedorismo 

§ 3º Área de Biotecnologia - Bioética; Bioinformática; Biossegurança; 
Legislação e Normas; Genômica; Proteômica; Transcriptoma; Marcadores 
Moleculares; Citogenética; Cultura de células e tecidos; Genética de Populações; 
Genética Quantitativa; Melhoramento Genético; Físico-química; Genética de 
Microorganismos; Modelagem; Conservação e Manejo da Biodiversidade; 
Processos e Produção de Células, Tecidos, Órgãos e Organismos; Enzimologia; 
Engenharia Genética; Impacto ambiental; Microbiologia Ambiental; Química 
ambiental; Manuseio e Biotestes com Microorganismos; Farmacologia; Fitoquímica; 
Biorremediação; Biodegradação; Gestão e Controle de qualidade; Biotecnologia 
Ambiental, Controle e monitoramento da Qualidade Ambiental; Biomonitoramento; 
Manejo e conservação; Sustentabilidade dos ecossistemas e da biodiversidade; 
Controle da Qualidade de Alimentos; Etnobiologia; Empreendedorismo. 

§ 4º A área de atuação do Estágio Profissionalizante desenvolvido pelo 
graduando em bacharelado apenas prevê sua maior integração com as práticas de 
uma determinada área de atuação, não sendo garantia de modificação nas 
características inerentes ao conteúdo curricular do Curso de Ciências Biológicas da 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, Universidade Federal de Uberlândia, 
prevalecendo, desta maneira, a orientação do Sistema CFBio/CRBios para que a 
carga horária mínima de cursos direcionados à atuação do Biólogo na área da 
saúde, deva ser estendida para 4.000 horas (Resolução CNS 287/1998) e que, 
nestes casos, compete-se ao CFBio caracterizar o Biólogo como profissional desta 
área. 
 

Art. 6º. O estudante que tiver vínculo empregatício em área correlata àquelas 
citadas no artigo 5º desta normativa poderá ter sua atuação profissional considerada 
como Estágio Profissionalizante. 
 

Parágrafo único. Para o caso previsto no caput deste artigo, é necessário que 
a atividade profissional seja supervisionada, possua carga horária mínima e plano 
de atividades equivalentes ao Estágio Profissionalizante e obedeça às Normas aqui 
apresentadas. 
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Art. 7º. O estudante que participa de projeto de pesquisa ou extensão e afins 
(PIBIC, PIVIC, PIBIT, PEIC, PBG, PIBEX) na Universidade Federal de Uberlândia 
na área de seu curso, poderá convalidar sua atividade como Estágio 
Profissionalizante desde que esta atividade perfaça, no mínimo, 6 (seis) meses de 
desempenho profissional ligado às áreas de atuação do profissional Biólogo (art. 5º) 
e possua carga horária mínima de 360 horas; apresente o Projeto, o Plano de 
Atividades e o Relatório Final; e seja acompanhado por um orientador de Curso de 
Graduação da Universidade Federal de Uberlândia. 

 
Parágrafo único. Para tanto, o estudante deverá apresentar pedido de 

dispensa de componente curricular na Secretaria da Coordenação do Curso de 
Ciências Biológicas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias antes do término do 
período letivo, acompanhado dos seguintes documentos: 

I - Projeto de Pesquisa e/ou Extensão do orientador; 
II -  Termo de Compromisso assinada pelo estudante e pelo orientador; 
III - Plano de Trabalho do estudante; 
IV - Relatório Final; 
V – Declaração de avaliação do relatório final emitida pelo orientador, 

constando da nota atribuída ao estágio. 
 

Art. 8º. A intermediação para captação de partes concedentes é de 
responsabilidade do Coordenador de Estágio do Curso de Ciências Biológicas, com 
a colaboração do Setor de Estágio (SESTA) da Diretoria de Ensino (DIREN) da Pró-
Reitoria de Graduação (PROGRAD). 
 

§ 1º Não será considerado, sob nenhuma hipótese, como Estágio 
profissionalizante trabalho voluntário de qualquer natureza. 

§ 2º Para o início da atividade de estágio, o estudante deverá 
necessariamente, ter cursado os três primeiros semestres do Curso de Ciências 
Biológicas. 
 

Art. 9º. Sobre a matrícula em Estágio Profissionalizante: 
 

§ 1º A matrícula em Estágio Profissionalizante será efetivada conforme o 
calendário civil. 

§ 2º A matrícula no componente curricular de Estágio Profissionalizante, por 
legislação própria, fica condicionada à validação da documentação disponibilizada 
pelo estudante ao setor responsável pela regulamentação dos estágios na 
Universidade Federal de Uberlândia. 

§ 3º A formalização da atividade de estágio, os documentos “termo de 
compromisso”, ou “contrato de trabalho” (caso haja vínculo empregatício), fica 
condicionada à validação desta documentação, em 4 (quatro) vias, disponibilizada 
pelo estudante ao setor responsável pela regulamentação dos estágios na 
Universidade Federal de Uberlândia, sendo entregue no prazo mínimo de 15 
(quinze) dias antes do início do estágio. 
 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 9º. O Coordenador de Estágio do Curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas deverá elaborar as normas complementares de Estágio Profissionalizante 
e supervisionar o desenvolvimento das atividades relativas ao estagiário, seu 
supervisor e demais atores envolvidos nestas atividades. 
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Art. 10º. O Setor de Estágio (SESTA) da Diretoria de Ensino da Pró-Reitoria 
de Graduação desta Universidade será o órgão de execução responsável pela 
formalização e registro dos processos administrativos de estágios realizados pelos 
estudantes e, quando necessário, manifestar-se exarando pareceres e orientações. 
 

Art. 11. O Setor de Registro (SEREG) da Divisão de Registro da Pró-Reitoria 
de Graduação desta Universidade será o órgão de execução responsável pelo 
registro do título do estágio concluído no histórico do estudante. 

 
Art. 12. Cada estagiário deverá possuir um professor orientador membro de 

carreira do magistério superior da UFU, indicado pelo Coordenador de Estágio 
Profissionalizante. 
 

Parágrafo único. Cada professor orientador poderá orientar uma quantidade 
limite de 20 (vinte) estudantes por semestre em atividades de Estágio, segundo as 
Normas Gerais de Estágio da UFU. 
 

Art. 13. A parte concedente do estágio deve indicar um supervisor para 
acompanhar o estudante no desenvolvimento das atividades do Estágio 
Profissionalizante. 
 

TÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

CAPÍTULO I 
DO COLEGIADO E DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

 
Art. 14. Cabe ao Colegiado do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 

avaliar, aprovar e publicar as Normas de Estágio Profissionalizante de acordo com 
as Normas de Graduação da UFU, com as Normas Gerais de Estágio da UFU e os 
demais requisitos previstos no Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas 
e resoluções do CFBio. 
 

Art. 15. A Coordenação de Curso deve assegurar a matrícula do estudante no 
componente curricular Estágio Profissionalizante, fiscalizar a atuação do 
Coordenador de Estágio e responsabilizar-se, quando do término do estágio, pelo 
envio à Diretoria de Administração e Controle Acadêmico da UFU a ficha de 
conclusão de estágio para o registro do componente curricular. 

 

CAPÍTULO II 
DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

 
Art. 16. O Coordenador de Estágio Profissionalizante, nomeado pelo 

Coordenador de Curso de Graduação em Ciências Biológicas, deverá: 
 

I – orientar, previamente ao início do estágio, o estudante quanto: 
a) à formalização do estágio junto ao Setor de Estágio; 
b) às leis e normas de estágio da UFU e do curso de graduação; 
c) às obrigações da parte concedente; 
d) aos seus direitos e deveres junto à parte concedente e junto à UFU; e 
e) à ética profissional. 
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CAPÍTULO III 
DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 
Art. 17. São atribuições do professor orientador de estágio, indicado pela 

Coordenação de Estágio Profissionalizante do Curso de Ciências Biológicas: 
 

I – orientar o estudante, juntamente com o supervisor da parte concedente, na 
elaboração do plano de atividades e acompanhar sua execução; 

II – aprovar previamente a realização do estágio profissionalizante, por meio 
do deferimento do plano de atividades; 

III – manter contatos com o supervisor de estágio da parte concedente e com o 
coordenador de estágio do curso para acompanhamento das atividades 
desenvolvidas pelo estagiário; 

IV – acompanhar, receber e avaliar os relatórios de atividades de estágio, 
apresentando sugestões que contribuam para o aprimoramento do estudante; 

V – emitir declaração de avaliação do relatório final de estágio constando dos 
dados do estágio e nota atribuída ao estudante estagiário. 
 

CAPÍTULO IV 
DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE 

 
Art. 18. O Estágio Profissionalizante poderá ser concedido por pessoas 

jurídicas de direito privado, órgãos da administração pública direta, autárquica e 
fundacional federais, estaduais ou municipais, bem como junto a profissionais 
liberais de nível superior, devidamente credenciados em seus conselhos de 
fiscalização profissional. 
 

Parágrafo único. A própria Universidade Federal de Uberlândia poderá tornar-
se parte concedente de estágio a estudantes do Curso de Ciências Biológicas, grau 
Bacharelado, desde que os setores onde se realizarão os estágios apresentem 
condições para o pleno desenvolvimento acadêmico do estudante, de acordo com o 
Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas. 
 

Art. 19. A parte concedente deverá: 
 

I – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento do curso do estudante, para supervisioná-lo, 
não podendo supervisionar mais do que 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

II – contratar, às suas expensas, seguro contra acidentes pessoais para o 
estagiário; 

III – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estagiário 
atividades de aprendizagem social, profissional e cultural. 
 

CAPÍTULO V 
DO ESTUDANTE 

 
Art. 20. Em observância aos artigos 4º a 8º, o estudante de bacharelado em 

Ciências Biológicas deve, obrigatoriamente: 
 

I – escolher o local do estágio; 
II – participar das atividades de orientação do estágio; 
III – observar sempre os regulamentos da parte concedente; 
IV – redigir, juntamente com o supervisor de estágio, seu plano de atividades; 
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V – após deferimento do plano de atividades, entregar uma das vias ao 
coordenador de estágio do curso, outra ao Setor de Estágio e outra à parte 
concedente, fazendo o mesmo com o termo de compromisso assinado por todas as 
partes, guardando uma cópia para si; 

VI – desenvolver o trabalho previsto no plano de atividades, conforme o 
cronograma estabelecido; 

VII – enviar, em tempo hábil, os documentos solicitados pela parte concedente; 
VIII – zelar pelo nome da parte concedente e da UFU; 
IX – manter um clima harmonioso com a equipe de trabalho no âmbito da parte 

concedente e da UFU; 
X – quando necessário ou quando solicitado, dirigir-se ao seu professor 

orientador de estágio, mantendo sempre uma conduta condizente com sua 
formação profissional; 

XI – elaborar periodicamente os relatórios de atividades de estágio; 
XII – encaminhar 2 (duas) vias do relatório de atividades de estágio para o 

coordenador de estágios do curso, após a assinatura do professor orientador e do 
supervisor de estágio; 

XIII – entregar ao coordenador de estágio do curso um relatório final de 
atividades de estágio, respeitando o modelo de relatório disponível no sítio 
eletrônico do Curso de Ciências Biológicas, o qual será encaminhado ao SESTA. 
 

TÍTULO III 
DURAÇÃO E JORNADA DE ESTÁGIO 

 

CAPÍTULO I 
JORNADA DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 
Art. 21. A jornada de atividades de Estágio Profissionalizante deverá ser 

compatível com as atividades acadêmicas, respeitando o limite de 30 (trinta) horas 
semanais durante o semestre letivo regular, podendo alcançar 40 (quarenta) horas 
semanais quando o componente curricular for o único ao qual o estudante estiver 
matriculado, ou quando a atividade for desenvolvida em período sem programação 
de aulas presenciais (p.ex. férias acadêmicas). 
 

CAPÍTULO II 
DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

 
Art. 22. As atividades de estágio poderão ser convalidadas em períodos 

consecutivos não inferiores a 90 (noventa) horas, desde que respeitadas às 
normativas supracitadas nos artigos 4º a 8º, com relação à apresentação de plano 
de trabalho, termo de compromisso e relatórios parciais para cada uma das etapas 
desenvolvidas, além de um relatório final com a síntese de todas as atividades 
realizadas durante cada etapa do Estágio Profissionalizante do estudante em cada 
instituição cedente. 
 

Art. 23. Caso o estudante desenvolva o Estágio Profissionalizante em apenas 
uma fase a ser realizada no último semestre do Curso de Bacharelado em Ciências 
Biológicas, o relatório final deve ser apresentado no término das atividades do 
estudante na instituição cedente. 
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TÍTULO IV 
AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 
 

Art. 24. A avaliação dos relatórios de Estágio Profissionalizante apresentados 
pelos estudantes deverá ser realizada seguindo-se os seguintes critérios a serem 
avaliados pelo Coordenador de Estágio, Supervisor da instituição cedente e 
Professor orientador: 
 

I – Cumprimento das etapas do Plano de Trabalho; 
II – participação do estagiário nas atividades previstas; 
III – respeito aos prazos e normas da instituição cedente e da UFU; 
IV – respeito aos preceitos éticos e morais da profissão e bom desempenho de 

suas atribuições como estudante e estagiário; 
V – entrega e avaliação dos relatórios parciais e relatório final de Estágio 

Profissionalizante. 
 
Art. 25. Para a formalização da conclusão do estágio, deverão ser 

apresentados os relatórios, parciais e final, por parte do estagiário, bem como a 
avaliação destes relatórios de acordo com o título IV desta normativa, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias antes do término do período letivo. 
 

Art. 26. A nota final referente ao componente curricular Estágio 
Profissionalizante deverá ser atribuída pelo professor orientador após avaliação do 
relatório final por meio de declaração e deverá ser lançada pelo Coordenador de 
estágio referente ao componente curricular no Portal do Docente 
(www.portaldocente.ufu.br), emitindo declaração em 2 (duas) vias a ser entregue na 
Coordenação do Curso para ser encaminhada ao SEREG. 
 

TÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 27. A falta de atendimento, por parte da concedente, a qualquer 

dispositivo normativo pertinente ao estágio, ou sua desvirtuação, torna nulo o termo 
de compromisso firmado, ficando a UFU e o Curso de Ciências Biológicas da 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal isentos de responsabilidade de 
qualquer natureza, seja trabalhista, previdenciária, civil ou tributária. 
 

Art. 28. Os casos omissos referentes a estas Normas serão apreciados pelo 
Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, e encaminhados posteriormente ao 
CONGRAD para apreciação. 


