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NORMAS COMPLEMENTARES DO 

ESTÁGIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

No estágio supervisionado, o estudante deverá fazer uma articulação crítica 
entre a teoria e a prática. Nesse sentido, pretende-se que seja um trabalho 
intelectual de reflexão sobre a prática de trabalho em uma organização, visando 
o desenvolvimento do estudante para a vida cidadã e para a atividade 
profissional. 
 
Art. 1º - Todos os alunos, a partir do 7° período, poderão matricular-se no 
componente curricular Estágio Supervisionado e registrar-se na Coordenação de 
Estágio Supervisionado, para a realização do estágio obrigatório do Curso de 
Administração. A matrícula poderá ser feita em qualquer mês do ano. 
 
I – O aluno deverá cumprir 300 horas de estágio obrigatório, remuneradas ou 
não, comprovadas pelo Termo de Compromisso de Estágio, com data de início e 
término em qualquer época do ano, e relatório (s) parcial (is) e/ou final.  
 
II – O aluno poderá solicitar que as atividades exercidas na área de 
administração sejam convalidadas como estágio, desde que obedeçam as 
seguintes prerrogativas: 
 
a) Seja proprietário e obrigatoriamente, ocupe cargo de direção, há pelo menos 
1 ano, de empresa de qualquer setor, comprovado mediante contrato social da 
empresa em que conste o seu nome; 
 
b) Tenha participado de pelo menos 6 meses no projeto da Empresa Junior do 
Curso de Administração da FACIP cuja totalidade de horas trabalhadas seja de, 
no mínimo, 300 horas; 

 

 
c)  Tenha carteira assinada por, pelo menos, 12 meses (comprovada pelas 
folhas de rosto e do contrato de trabalho da carteira profissional). 
 
§1° - O aluno deverá fazer o estágio supervisionado em atividades que 
caracterizem rotinas administrativas, em qualquer setor de atividades e em 
diferentes áreas funcionais.  
 
Art. 2º - Os discentes que estejam matriculados em vários períodos, em virtude 
de reprovação ou que sejam oriundos de transferência de outra IES deverão se 
matricular no componente curricular Estágio Supervisionado quando faltar 3 
semestres para o prazo de integralização do curso. 
 
Art. 3º - Cada orientador poderá orientar, simultaneamente, 8 discentes no 
componente curricular Estágio Supervisionado, no máximo. 
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Art.4º - Os casos não contemplados por esta norma serão analisados pelo 
Colegiado de Curso, devendo o interessado entrar com pedido de consideração 
no setor de atendimento ao aluno. 
 
Art. 5º - Matrícula. 
 
§1º Os alunos deverão seguir os seguintes procedimentos de matrícula no 
Componente Curricular Estágio Supervisionado: 
 
a) Entrar em contato com a Coordenação de Estágio do Curso de Administração 
da FACIP e solicitar o Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, com o 
Plano de Atividades em anexo. 
 
b) O aluno elabora o Plano de Atividades junto com o Supervisor de Estágio (na 
instituição concedente). Esse documento deverá ser assinado pelo Supervisor 
de Estágio e pelo aluno, que, em seguida, deverá encaminhá-lo à Coordenação 
de Estágio do Curso de Administração da FACIP para providenciar o parecer 
(deferimento ou indeferimento) do Professor Orientador. No Termo de 
Compromisso, o aluno preenche os dados da empresa em que vai fazer o 
estágio. A empresa deve ser legalmente constituída, com CNPJ. Esse 
documento deve ser assinado pelo aluno, pelo representante legal da empresa e 
pelo Setor de Estágio da UFU. 

 
c) O aluno encaminha o Termo de Compromisso (já assinado por ele e pelo 
representante legal da empresa) e o Plano de Atividades (assinado por ele, pelo 
Supervisor de Estágio e deferido pelo Professor Orientador) ao Setor de Estágio 
da UFU, vinculado à Diretoria de Ensino. 
 
d) Após ter o Termo de Compromisso e o Plano de Atividade assinados pelas 
três partes – aluno, empresa e UFU – o aluno registra estes documentos, com o 
nome do Professor Orientador, na Coordenação de Estágio do Curso de 
Administração da FACIP. 
 
Art. 6º - Após a realização da matrícula na Coordenação de Estágio 
Supervisionado, o orientador entregará ao orientando um formulário de 
acompanhamento fornecido pela Coordenação de Estágio. 
 
§1º O aluno só poderá iniciar o Estágio Obrigatório após a apresentação dos 
documentos no Setor de Estágio da UFU. 
 
Art.7° - A documentação pertinente deverá ser entregue na Coordenação de 
Estágio da FACIP. Será aceita a matrícula na disciplina Estágio Supervisionado 
com, no máximo, metade do período do estágio ou da equivalência 
transcorridos.  
 
Art. 8° - A partir do início do Estágio Obrigatório, o aluno deverá entregar 
relatórios a cada 6 (seis) meses, todos assinados primeiramente pelo Supervisor 
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de Estágio na empresa e posteriormente pelo Professor Orientador. Ao final do 
Estágio, o aluno deverá elaborar o relatório final do Estágio, também assinados 
pelo Supervisor de Estágio na empresa e posteriormente pelo Professor 
Orientador. Caso o final do estágio coincida com os 6 (seis) meses, o aluno 
conclui a obrigatoriedade de Estágio Supervisionado apenas com um relatório 
final. 

Para cumprir os requisitos de Estágio Supervisionado, o aluno deverá ser 
aprovado pelo Professor Orientador Acadêmico, que irá atribuir um conceito que 
será somado com o conceito atribuído pela Coordenação de Estágio 
Supervisionado, o qual fornecerá a nota final.  
 
Art.9° - De modo a possibilitar a conclusão do componente curricular Estágio 
Supervisionado, o aluno terá a oportunidade de fazer 2 matrículas neste 
componente curricular para o mesmo estágio. Caso não conclua o relatório final 
de estágio no período das 2 matrículas, o aluno somente poderá fazer a 
matrícula novamente se o estágio for em outra organização ou outra área 
funcional da organização.  
 
 

 


