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NORMAS DE EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO DO  

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O Colegiado do Curso de Administração concederá equivalência na 

disciplina Estágio obrigatória ao aluno do Curso de Administração que venha a 

requerê-la, desde que atenda ao disposto nas presentes Normas. A matrícula no 

Estágio obrigatório, bem como a solicitação de Equivalência no mesmo será 

efetuada junto à Coordenação do Estágio, mediante as exigências previstas na 

presente norma. Tendo o aluno efetuado sua matrícula no Estágio obrigatório, a 

mesma terá validade até a conclusão final do trabalho. 

Depois de matriculado no Estágio Obrigatório e requerido a 

EQUIVALÊNCIA, o aluno terá um prazo de 1 semestre para protocolar o 

Relatório de Equivalência junto à Coordenação de Estágio com o visto do seu 

orientador.  

O não cumprimento dos prazos estipulados levará o aluno à reprovação 

na disciplina. 

Os requisitos para obter a equivalência são: 

a) ter cursado com aproveitamento todas as disciplinas obrigatórias até o sexto 

período. 

b) ter vínculo empregatício, ou ser proprietário sócio-gerente de uma 

organização. Em ambos os casos, o aluno deverá atuar na área do estágio por 

12 meses ininterruptos. Desse período 6 (seis) meses devem ser contemplados 

após a conclusão do requisito constantes no item “a” do presente texto. 

 

Compete ao aluno: 

 

a) matricular-se na disciplina Estágio obrigatório e requerer a EQUIVALÊNCIA 

na mesma; 

b) entregar à Coordenação de Estágio, no ato do pedido de equivalência, cópia 

da Carteira de Trabalho (folhas de identificação e do registro profissional) ou 

Contrato de Trabalho e/ou Cópia do Contrato Social da organização da qual for 

proprietário, acompanhado da Ficha Cadastral; 
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c) escolher o Orientador Didático; 

d) elaborar o Relatório de Equivalência do Estágio obrigatório e entregar uma 

cópia do mesmo à Coordenação do Estágio; 

e) fazer uma apresentação do Relatório,  

f) apresentar ao Orientador a versão definitiva do Relatório de Equivalência, com 

as correções sugeridas; 

g) entregar à Coordenação de Estágio a Folha de Avaliação do Relatório de 

Equivalência, juntamente com uma cópia da versão definitiva do Relatório de 

Equivalência do Estágio, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

defesa do mesmo. 

O Orientador Didático deverá ser docente e pertencer a uma das 

Unidades Acadêmicas que oferecem disciplinas ao Curso de Administração. Por 

solicitação de qualquer das partes envolvidas, poderá ocorrer substituição do 

Orientador, mediante a concordância por escrito do anterior, podendo o aluno 

concluir com o novo Orientador o Relatório de Equivalência do Estágio 

obrigatório.  

 

Compete ao Orientador Didático: 

 

a) orientar e acompanhar os alunos sob sua responsabilidade, na definição e 

elaboração do Relatório de Equivalência do Estágio obrigatório; 

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

objetivo de facilitar o acompanhamento do estagiário na elaboração do Relatório 

atentando para o prazo de entrega do mesmo; 

c) rever a versão definitiva do Relatório e assiná-la. 

 

Compete ao Coordenador de Estágio Obrigatório: 

 

a) orientar os professores e alunos sobre as Normas do Estágio e da 

Equivalência no Estágio e acompanhar o cumprimento das mesmas; 
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b) receber dos alunos o Requerimento de matricula na disciplina Estágio 

obrigatório, bem como a solicitação da Equivalência, formalizando junto aos 

órgãos competentes a matrícula dos mesmos; 

c) receber dos alunos e analisar os Relatórios de Equivalência, encaminhando 

os que estiverem de acordo com as normas de estágio e com as técnicas de 

elaboração de relatórios técnicos, aos Orientadores Didáticos, para revisão, ou 

defesa pelo aluno. 

A avaliação do Relatório de Equivalência será realizada pelo realizada 

pelo Orientador Didático do estagiário e pelo Coordenador de Estágio. Eles 

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 qual será a média aritmética das notas atribuídas individualmente pelos 

dois membros. É facultada à equipe conceder ao estagiário uma única 

oportunidade de rever seu trabalho e submetê-lo a uma nova apresentação no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias. No caso de nota final inferior a 60 

(sessenta) o aluno será reprovado na disciplina. Os professores poderão exigir 

revisões pontuais no relatório de estágio, cabendo ao orientador verificar o 

cumprimento das exigências, quando então emitirá a nota definitiva. 


