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BASE LEGAL 
  
 

a) Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que “Regula o exercício 
das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá 
outras providências”. 
 
b) Lei de Estágio – Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que 
“Dispõe sobre o estágio de estudantes; ...; e dá outras providências”. 
 
c) Resolução nº 1, de 2 de fevereiro de 2006 do Ministério da 
Educação, que Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia e dá 
outras providências. 

 
d) Resolução nº 1048, de 14 de agosto de 2013 do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA que, “Consolida as 
áreas de atuação, as atribuições e as atividades profissionais 
relacionadas nas leis, nos decretos-lei e nos decretos que 
regulamentam as profissões de nível superior abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea”. 
 
e) Regulamento Institucional de Estágios do UNASP-EC, de 09 de 
março de 2009, que Estabelece as normas institucionais para a 
realização de Estágios Curriculares Supervisionados, componentes 
dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação do Centro 
Universitário Adventista de São Paulo – UNASP”. 

 



f) Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia Agronômica 
do UNASP, Campus Engenheiro Coelho, 2015.  

 

JUSTIFICATIVA  
 

Conforme o Art. 8º da Resolução nº 1, de 2 de fevereiro de 
2006 do Ministério da Educação: “O estágio curricular supervisionado 
deverá ser concebido como conteúdo curricular obrigatório, devendo 
cada instituição, por seus colegiados acadêmicos, aprovar o 
correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de 
operacionalização”. 
APRESENTAÇÃO1 
 

O estágio é o momento integrador do currículo de graduação, ou seja, 

quando o acadêmico coloca em prática os aspectos que fundamentam a vida 

profissional. No entanto, não se resume a “um fazer específico”, e sim num 

momento de reflexão que enriquecerá a teoria que lhe dá suporte. 

Além disso, o aluno vivenciará no estágio a “prática”, que muitas vezes 

não foram abordadas na teoria vista em sala de aula. O estágio é considerado 

como um espaço de novas aprendizagens. No curso de Engenharia Agronômica 

do UNASP-EC o estágio é uma atividade curricular obrigatória, com duração 

mínima de 240 horas, com início no 3º semestre do curso. 

O estágio deve completar a formação profissional e tem necessidade de 

supervisão. Consiste em estudos e práticas, sob acompanhamento docente, em 

atividades externas à unidade de oferecimento dos cursos, ou em 

departamentos internos que atuam de maneira interligada ao mercado. Todas 

as atividades de estágio são acompanhadas pela Central de Estágios e por um 

professor orientador. Todos os estágios realizados pelo curso estão amparados 

na Lei 11.788 de 2008. 

Assim, os estágios devem se caracterizar pela efetiva participação do 

aluno em alguma ação real no mercado. O estágio não se configura como 

requisito de alguma disciplina, mas está vinculado à vivência na profissão. 

O componente pedagógico se dá pela orientação a esse aluno quanto aos 

mecanismos de ação existentes no mercado de trabalho em consonância com o 

                                                           
1 Texto extraído do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia Agronômica do UNASP, Campus 
Engenheiro Coelho, 2015. 



projeto pedagógico do curso e o compromisso da instituição na formação integral 

do aluno. 

Essas atividades devem ser realizadas sob a orientação de um docente e 

sob a supervisão externa de um engenheiro agrônomo os quais buscam 

promover o relacionamento do estudante com a realidade social, econômica, 

cultural, de iniciação à pesquisa e ao ensino. Tais tipos de ação pedagógica 

caracterizam mecanismos de interação com o mundo do trabalho, assim como 

o confronto com possibilidades metodológicas visando a promoção de uma 

formação complexa. Fazem parte de um processo interdisciplinar e avaliativo, 

articulador da indissociabilidade teoria-prática de ensino, pesquisa e extensão. 

Para validar as horas de estágio, o aluno deverá entregar a documentação 

exigida pela Central de Estágios da instituição, bem como as fichas de 

acompanhamento e avaliação e o relatório detalhado das atividades à 

Coordenação de Estágios do curso. Também deverá preencher uma ficha de 

acompanhamento semestral na qual relata-se o “diário” das atividades 

realizadas, com data, descrição da atividade, número de horas cumpridas 

acompanhadas da assinatura do supervisor externo do aluno. Esta ficha é 

verificada pela Coordenação de Estágios do curso e encaminhada à Central de 

Estágios institucional. 

FINALIDADE 
 

 
Este Regulamento tem como objetivo trazer orientações sobre 

o Estágio Curricular Supervisionado (ECS), obrigatório (conforme a 

“Lei de Estágio”), que deverá ser cumprido pelos estudantes do 

Curso de Engenharia Agronômica do Unasp-EC. Para tanto, foram 

relacionados os seguintes itens: 

1) O Aluno de Engenharia Agronômica deverá iniciar o seu ECS a partir do 
terceiro semestre letivo, obedecendo as respectivas cargas horárias 
discriminadas na Grade Curricular2 do curso, para que possa cumprir as 
240 horas de ECS previstas (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Escalonamento da carga horária do ECS ao longo de oito semestres letivos 

  

                                                           
2 Conforme divulgado no Site do UNASP-EC.  



Semestre Letivo Carga Horária 
 

Terceiro 20 

Quarto 20 
Quinto 20 
Sexto 20 

Sétimo 30 

Oitavo 30 
Nono 50 

Décimo 50 

TOTAL 240h 

 
2) O escalonamento da Carga Horária do ECS deverá ser seguido pelo aluno 

conforme a Grade Curricular, ou seja:  
 

 Entende-se por semestre letivo “predominante” do aluno, aquele 
que o identifica com maior quantidade de disciplina matriculadas. 

 O aluno poderá antecipar a Carga Horária de semestre posterior 
ao seu semestre letivo “predominante”, limitando-se a no máximo 
a carga horária do semestre imediatamente posterior. Estará livre 
para antecipar qualquer carga horária quando o seu semestre 
predominante for maior ou igual 7.  

 O aluno em atraso deverá recuperar a Carga Horária não realizada 
em semestre anterior ao seu semestre letivo “predominante”, além 
do seu semestre predominante. 

 
3) O aluno não poderá ultrapassar 6 horas diárias de estágio, totalizando 

30 horas semanais3.  
 
4) O aluno poderá estagiar somente depois de ter, devidamente assinados, 

todos os documentos – Convênio, Termo de Compromisso e Plano 
de Atividades4  

 
Esses documentos deverão ser providenciados na seguinte ordem: 
 
a) CONVÊNIO: O aluno deve se informar, na Central de Estágios, se a 

CONCEDENTE na qual vai estagiar já tem um convênio de 
cooperação de estágio assinado com o UNASP-EC. Se a empresa 
ainda não tiver esse documento assinado, é preciso preenchê-lo em 
duas vias (uma via ficará na Central de Estágios e a outra ficará na 
empresa CONCEDENTE).  
 
Assinaturas e carimbos neste documento: 
 

                                                           
3 Conforme Lei 11.788/2008, que regula as relações entre estagiário, Instituição de Ensino Superior (IES) 
e CONCEDENTE (Empresa, Escola, Órgão Público ou ONG). 

4 Exigido pela Lei 11.788/2008). 



 Responsável legal pela empresa CONCEDENTE 

 Coordenador da Central de Estágio do UNASP-EC (IES)  
 

b) TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE): Este é o contrato 
entre o aluno, o UNASP-EC e a CONCEDENTE. O Plano de 
Atividades é componente deste documento. Isso significa que este 
documento (TCE) perde a validade se não houver um Plano de 
Atividades para o período de estágio declarado no TCE. 
 
Assinaturas e carimbos: 
 

 Responsável legal pela empresa CONCEDENTE 

 Coordenador da Central de Estágio do UNASP-EC (IES)  

 Aluno (estagiário) 
 

c) PLANO DE ATIVIDADES: Neste documento devem constar todas as 
atividades que o aluno vai realizar na CONCEDENTE e deverá ter a 
aprovação do Orientador de Estágio do curso. Este documento deve 
ser anexado ao Termo de Compromisso de Estágio (TCE), pois 
apenas as atividades que estiverem listadas serão reconhecidas como 
válidas para o registro na Ficha de Estágio, cujas horas serão 
VALIDADAS pelo Orientador e pela Central de Estágio. 
 
Assinaturas e carimbos: 
 

 Aluno (estagiário) 

 Supervisor de Estágio da CONCEDENTE (vide legenda ao 
final) 

 Orientador de Estágio do curso 
 

5) Preenchimento dos documentos de ECS 
 

O próprio aluno deverá: 
 

 Preencher a documentação; 

 Providenciando as devidas assinaturas;  

 Entregar uma via de cada documento na Central de Estágio;  

 Entregar uma via de cada documento na empresa 
CONCEDENTE; 

 Guardar uma via de cada documento. 
 

6) Toda a documentação deverá ser entregue na Central de 
Estágios ANTES do início do ECS. Portanto, estágios realizados sem 
documentação prévia, não poderão ser validados. 

 
7) Ficha de Estágio - Ao entregar a documentação na Central de 

Estágios, o aluno receberá uma FICHA para registrar o resumo das 
atividades realizadas DIARIAMENTE, durante o período de estágio. A 
ficha será assinada pelo Supervisor de estágio da CONCEDENTE. As 



atividades e horas registradas nesta ficha deverão ser validadas pelo 
Orientador de Estágio, mediante assinatura.  

 
8) Relatório de Estágio5 (relatório pessoal) – o estagiário deverá entregar 

o RELATÓRIO DE ATIVIDADES semestralmente. Tal relatório deverá 
incluir os seguintes itens: 

 

 Capa, contracapa e sumário; 

 Introdução; 

 Histórico da empresa: infraestrutura (colocar fotos), ramo de 
atividade, missão, organização de funcionários, serviços, produtos, 
etc;  

 Diário de atividades: descrever detalhadamente as atividades 
executadas pelo estagiário; 

 Conclusão (apresentar uma reflexão sobre seu ECS); 

 Referências Bibliográficas; 

 ANEXOS (obrigatórios):  
o Relatório de Avaliação (parecer); 
o Cópias dos Termos de Compromisso; 
o Plano de Atividades; 
o Fotografias do estagiário em atividade na empresa. 

 
9) Relatório de Avaliação6 (parecer) – O Supervisor da CONCEDENTE 

deverá elaborar um PARECER avaliativo sobre o desempenho do 
estagiário na CONCEDENTE.  

 
10) Tanto a ficha, quanto os relatórios, deverão ser entregues ao Orientador 

de Estágio do curso, que avaliará, através de todos estes documentos 
(ficha e relatórios) a possibilidade de validação do ECS do período 
correspondente.  

 
11) Atividades de Estágio – O ECS deve estar contemplado nos campos 

de atuação do Engenheiro Agronômico, discriminados na Resolução 
CONFEA nº 1048, de 14 de agosto de 2013. O ECS deve ser realizado 
mediante acompanhamento obrigatório de um Supervisor de Estágio – 
profissional filiado ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia), com registro atualizado – para que o estagiário possa se 
envolver, sob tal supervisão, tão somente com as atividades 
determinadas no Artigo 3º da Resolução CONFEA nº 1048, de 14 de 
agosto de 2013, conforme Quadro 1. 

 
 

Quadro 1 – Carga horária do ECS do Curso de Engenharia Agronômica 

I -  Desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, 
paraestatais, autárquicas e de economia mista e privada; 

                                                           
5 Conforme Art. 7º da Lei 11.788/2008. 
6 Conforme Art. 9º da Lei 11.788/2008. 



II -  Planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, 
transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção 
industrial e agropecuária; 

III -  Estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação 
técnica; 

IV -  Ensino, pesquisa, experimentação e ensaios; 

V -  Fiscalização de obras e serviços técnicos; 

VI - Direção de obras e serviços técnicos; 

VII -  Execução de obras e serviços técnicos; 

VIII -  Produção técnica especializada, industrial ou agropecuária. 

 
12)  Para que seja válido, o estágio deverá contemplar qualquer uma das 

atribuições7 correlacionadas às áreas de atuação8 e às atividades9 do 
profissional. Para tanto o estagiário deverá consultar o Art. 4º da 
Resolução CONFEA nº 1048, de 14 de agosto de 2013, disponível para 
download em http://normativos.confea.org.br/downloads/1048-13.pdf. 

 
13) Estágio nas Férias: Os alunos que pretendem estagiar nas férias 

deverão tomar algumas providências antes de saírem de férias. Tais 
providências compreendem:  

 
a) Providenciar toda a documentação com as assinaturas e entregá-la 

na Central de Estágio, observando os seguintes detalhes:  

 

 Os contatos para o ECS devem ser feitos com antecedência, 

permitindo que exista tempo hábil de preparação da 

documentação, antes da saída para as férias. Obs.: melhor será 

se existir alguém no local (cidade) da concedente – algum 

familiar ou amigo – que possa conduzir esse processo com 

mais facilidade ou agilidade. (Ou providenciar tal documentação 

no período de férias ou recesso anterior á realização do 

estágio.) 

 

 Depois de confirmada a vaga de ECS, a documentação deve 

ser preenchida e enviada para a CONCEDENTE do estágio – 

esse envio poderá ser feito por e-mail. A CONCEDENTE, por 

sua vez, deverá imprimir as vias necessárias e, depois de 

assinadas e devidamente carimbadas, deverá devolvê-las ao 

estagiário – pelo correio (ou pessoalmente, se possível).  

b) Normas internas da CONCEDENTE - Antes de contratar o ECS, o 
aluno deverá se informar sobre as normas internas da 
CONCEDENTE. O estagiário do UNASP-EC deve respeitar todas as 
normas da CONCEDENTE e, se não concordar com alguma norma de 

                                                           
7 Conforme Art. 4º da Resolução CONFEA nº 1048, de 14 de agosto de 2013. 
8 Conforme Art. 2º da Resolução CONFEA nº 1048, de 14 de agosto de 2013. 
9 Conforme Art. 3º da Resolução CONFEA nº 1048, de 14 de agosto de 2013. 

http://normativos.confea.org.br/downloads/1048-13.pdf


seu regimento, o aluno deverá procurar vaga em outro 
estabelecimento.  

 
14)   Convalidação de horas de trabalho – O Regulamento Institucional de 

Estágios do UNASP-EC prevê a convalidação de atividades de trabalho 
do aluno (com carteira assinada) como estágio obrigatório. Tais 
atividades de trabalho devem coincidir com aquelas determinadas na 
Resolução CONFEA nº 1048, de 14 de agosto de 2013. Os alunos que 
trabalharem na área de formação de seu curso devem cumprir o ECS e 
as exigências previstas neste regulamento, sendo que poderão ter 
descontadas do total de horas previstas, aquelas que o Colegiado de 
curso, ouvido o orientador de ECS, convalidar, caso previsto no 
regulamento do curso. A Ata do colegiado servirá como comprovante 
desta convalidação e deve compor a documentação do aluno. Em caso 
de convalidação, devem ser requeridos pelo Coordenador do Curso, ao 
discente, os seguintes documentos: 

 
I – Cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) nas quais conste a identificação do trabalhador e as anotações 
gerais, ou portaria de admissão, quando couber, ou contrato de trabalho; 
 
II – Declaração, em papel timbrado, assinada e carimbada pelo 
representante da instituição/empresa onde o aluno trabalha, indicando 
sua função e atividades desenvolvidas (modelo da declaração disponível 
na Central de Estágio); 
 
III – Plano de Atividades do Estágio. 
 
IV – A convalidação das horas de estágio de que trata este item, estará 
na dependência de aprovação do Colegiado do curso. O colegiado deverá 
analisar se as atividades do estagiário estão de acordo com o artigo 4º. 
da Resolução CONFEA nº 1048, de 14 de agosto de 2013. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 

 
 
 

Legenda: 
 
 
CONCEDENTE: a empresa/escola/organização que concede a oportunidade de 
estágio para o aluno. 
 
CONVÊNIO: Instrumento Particular de Convênio, que é assinado pelo representante 
legal da CONCEDENTE e pelo COORDENADOR DE ESTÁGIO do UNASP-EC. 
 



COORDENADOR DE ESTÁGIO: O coordenador da Central de Estágios, e que 
representa o UNASP-EC junto às CONCEDENTES. 
 
ECS: Estágio Curricular Supervisionado. 
 
ESTAGIÁRIO: o aluno aceito pela concedente para a realização do estágio. 
 
FICHA DE ESTÁGIOS – Ficha na qual o estagiário fará o registro diários de suas 
atividades, que deverá conter data, carga horária e assinatura do Supervisor de 
Estágios.  
 
IES: Instituição de Ensino Superior, no caso, o UNASP-EC. 
 
ORIENTADOR DE ESTÁGIO DO CURSO: o Orientador de Estágio do curso em que 
o aluno está matriculado no UNASP-EC. 
 
PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO: É um documento assinado pelo estagiário, 
pelo Orientador de Estágio (do seu curso no UNASP-EC) e pelo supervisor de estágio 
(da CONCEDENTE). Nele constam as atividades que serão realizadas pelo 
estagiário e analisada por ambos (orientador e supervisor) para definir a sua 
aceitação, de acordo com o Projeto Pedagógico do curso e a possibilidade da 
empresa para oferecer as atividades em questão. 
 
SUPERVISOR DA CONCEDENTE: o supervisor destacado pela CONCEDENTE 
para acompanhar o estágio do aluno no local do estágio. 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - TCE: É o documento assinado 
pelo aluno, pelo responsável da CONCEDENTE e pelo COORDENADOR DE 
ESTÁGIO do UNASP-EC. Descreve as condições em que o aluno fará o seu 
estágio na CONCEDENTE, define o supervisor na CONCEDENTE, define o 
período de vigência e as regras para o cancelamento do TCE 

 


