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CAPÍTULO I 

Dos Objetivos 

 

Art. 1° O Estágio Supervisionado do Curso de Administração da Faculdade de Ciências Humanas e Exatas - 

UNIPAC/JUIZ DE FORA tem os seguintes objetivos: 

a) proporcionar crescimento profissional e aprimoramento técnico; 

b) incentivar a participação em grupos profissionais visando à conscientização de suas 

responsabilidades; 

c) contribuir para a formação da ética profissional; 

d) proporcionar ao estudante complementação educacional e prática profissional, mediante a efetiva 

participação no desenvolvimento dos programas e planos de trabalho afetos à unidade 

organizacional onde se realiza o estágio; 

e) possibilitar o confronto entre o conhecimento teórico adquirido na instituição e a prática adotada 

no mercado de trabalho; 

f) oportunizar soluções para problemas técnicos, reais, sob orientação segura e cuidadosa.  

 

 

CAPÍTULO II 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 2° Os estágios supervisionados reger-se-ão pelas disposições da Lei 11.788/08, que explicitam o 

estágio como estratégia de complementação do processo de ensino-aprendizagem, bem como estabelecerá as 

condições de sua realização. 

 

Art. 3° O estágio terá duração de 360 horas e será realizado nos 6º, 7º e 8º períodos do Curso; 

 

Art. 4° O discente poderá optar em realizar o estágio nas seguintes áreas de conhecimento da 

Administração:  

 Administração Geral;  

 Organização, Sistemas e Métodos;  

 Administração Mercadológica;  

 Administração de Produção, Materiais e Logística;  

 Sistemas de Informação;  

 Administração Financeira e Orçamentária;  

 Administração de Recursos Humanos;  

 Comercio Exterior; 

 Gestão Pública. 

 

Art. 5° A empresa, organização ou instituição que receberá o estagiário pode ser privada ou pública; 

 

Art. 6° Ao aluno é facultado realizar o estágio na própria instituição de ensino, caso em que o Supervisor do 

Estágio fará acompanhamento com  maior rigor, objetivando alcançar os propósitos oferecidos pelo estágio. 

Os ambientes internos de Estágios Supervisionados oferecidos pela UNIPAC/Juiz de Fora compreendem a 

Empresa Júnior “Vera Tamm de Andrada”, Diretório Acadêmico de Administração. 

 

Art. 7° Os alunos sócios ou empregados de empresas na área que já desempenhem profissionalmente 

funções gerenciais, de pesquisa ou de planejamento, no momento em que se exige o cumprimento do 
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Estágio Supervisionado, podem requerer que sejam convalidadas suas atividades como estagiário, desde que 

tenham exercido as funções em tempo não inferior a 120 horas/atividade.  

 

Art. 8° Para a avaliação do pedido de convalidação e aproveitamento de atividades profissionais em 

exercício, para fins do Estágio Supervisionado, o aluno deve apresentar os seguintes documentos, no prazo 

estabelecido pelo professor orientador:  

a) Declaração  de atividades desempenhadas da organização onde atua, dirigida ao Supervisor de 

Estágio, em papel timbrado, devidamente assinada e carimbada pelo representante legal da 

organização, indicando o cargo ocupado, tempo  e funções desempenhadas pelo aluno;  

b) Cópia do Contrato Social, devidamente registrado, cartão do CNPJ atualizado da empresa e 

comprovação de que se trata de empresa ativa, caso o aluno participe do quadro societário da 

organização;  

c) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, das páginas de qualificação civil, identificação, 

contrato de trabalho e alterações realizadas, tratando-se de empregado.  

d) Relatório padronizado das atividades desenvolvidas. 

 

Parágrafo primeiro - O pedido de convalidação deve ser examinado pelo Supervisor de Estágio, 

que emitirá seu parecer.  

Parágrafo segundo - Uma vez indeferida a convalidação, o aluno está sujeito ao cumprimento de 

todas as etapas e atividades relativas ao Estágio Supervisionado, objeto deste Regulamento.   

 

Art. 9° As atividades de extensão, de monitoria, iniciação científica do curso de administração, equiparam-

se ao estágio supervisionado no limite de 120 horas. 

 

Art. 10° O estágio supervisionado poderá ser realizado em sua totalidade no oitavo período do curso, desde 

que o Supervisor de Estágio considere que exista tempo hábil e que não comprometerá as demais atividades 

acadêmicas do discente. 

 

Art. 11° O desligamento do estagiário ocorrerá:  

 automaticamente, ao término do estágio; 

 “ex officio”, no interesse e por conveniência da Coordenação, inclusive se comprovada falta de 

aproveitamento e rendimento após decorrida a 2ª fase referente ao estágio; 

 a pedido do estagiário ou na impossibilidade de permanecer estagiando; 

 pelo não cumprimento do estágio, sem motivo justificado por 8 dias consecutivos ou 15 dias 

intermitentes, no período de um mês; 

 

Art. 12° Não será expedido Diploma ao estudante que apresentar aproveitamento e rendimento 

insatisfatórios no período do estágio. 

 

Art. 13° O acompanhamento do estágio se faz por meio da apresentação de relatório, pelo estagiário, dentro 

dos prazos que lhe forem especificados, de visita do Supervisor de Estágio aos locais de estágio e ou 

encontro com alunos em sala de aula. 

 

Art. 14° Caso não ocorra aprovação, o estágio será considerado nulo para todos os efeitos, devendo propor-

se novo estágio a ser cumprido integralmente. 

 

 



Universidade Presidente Antônio Carlos 
Faculdade de Ciências Humanas e Exatas 

Curso de Administração – Campus II Juiz de Fora-MG 
 

_______________________________________________________________________ 
Av. Juiz de Fora, 1100 - Bairro: Granjas Bethânia – Juiz de Fora – MG – CEP: 36047-362 

Fone: (0XX32 ) 2102-2103 –  Fax: (0XX32) 2102-2102 – E-mail Coordenação: professormarcoseduardo@gmail.com Secretaria: 
humanasjf@unipac.br - http://www.unipacjf.com.br 

              

 

 

CAPÍTULO III 

Da Estrutura Técnica 

 

 

Art. 15° O estagiário contará com um Supervisor de Campo, profissional da organização onde será realizado 

o estágio, que lhe orientará no desenvolvimento das atividades e avaliará sua participação em conjunto com 

o Supervisor de Estágio. 

 

Art. 16° Para a escolha das instituições ou órgãos, deverão ser observadas as seguintes condições mínimas: 

a) possuir condições de coordenação para prestar a necessária assistência ao estagiário; 

b) aceitar o estagiário como aluno e não como profissional; 

c) estabelecer um plano específico para o estágio onde estejam delimitadas as atividades do estagiário; 

d) oferecer as condições de ambiente físico, indispensáveis à formação técnica e ética; 

e) considerar o estagiário em sua individualidade, levando-o à integração na equipe, e respeitando-o. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Das Competências  

 

Art. 17° São competências do Supervisor de Estágio: 

a) Fazer levantamento das instituições/órgãos em que os estudantes poderão estagiar; 

b) Oficiar às instituições, consultando-as sobre o interesse em receberem estagiários; 

c) Examinar as indicações dos estagiários solicitados pelas instituições ou órgão; 

d) Examinar as indicações dos estagiários solicitados pelas instituições ou órgão; 

e) Receber e orientar os estudantes na escolha da instituição/órgão e na realização dos seus 

estágios; 

f) Formular os programas dos estágios, elaborados com vistas a proporcionar experiência na 

linha de formação dos estudantes; 

g) Fixar as datas dos estágios e mandar confeccionar a carta de apresentação, encaminhando o 

estudante à Instituição/Órgão; 

h) Elaborar os formulários de avaliação do estágio; 

i) Examinar e emitir parecer nas programações detalhadas do estagiário; 

j) Dar conhecimento, mensalmente, ao Colegiado do Curso, do andamento dos estágios; 

k) Deliberar, “ad referendum” do Colegiado do Curso, sobre assuntos inerentes aos estágios, 

respeitando o Regimento da Faculdade e a legislação pertinente; 

l) Receber, analisar e julgar os resultados parciais e finais da avaliação do aproveitamento e do 

desempenho do estagiário; 

m) Emitir e registrar parecer justificado sobre o estágio realizado, atribuindo conceitos ao 

relatório final; 

n) Comunicar à Secretaria da Faculdade o conceito registrado para cada estagiário; 

o) Apresentar, semestralmente, relatório geral das atividades de estágio.  
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Art. 18° São atribuições do Supervisor de Campo ou Preceptor: 

a) Orientar e acompanhar as atividades do estagiário; 

b) Avaliar o desempenho do estagiário; 

c) Comparecer às reuniões e demais promoções de interesse à integralização do Estágio 

Supervisionado, quando for convidado; 

d) Solicitar o desligamento do acadêmico do campo de estágio, quando se fizer necessário; 

e) Prestar informações adicionais ao Supervisor de Estágio quando solicitadas; e 

f) Solicitar reuniões com o Supervisor de Estágio se necessárias.  

g) Auxiliar na realização de relatórios de estágio. 

 

Art. 19° São atribuições do estagiário: 

a) Cumprir as normas internas do local de realização do estágio; 

b) Desenvolver o programa proposto; 

c) Cumprir a carga horária estabelecida na grade curricular conforme o horário de 

funcionamento. 

d) Cumprir integralmente o cronograma e horários fixados, devidamente comprovado pelo 

Supervisor de Campo; 

e) Apresentar o Relatório no prazo e forma estabelecidos pela Coordenação do Curso; 

f) Buscar material técnico e bibliográfico complementares ao aprimoramento das atividades do 

estágio; 

g) Observar os princípios do Código de Ética Profissional do Administrador; 

h) Apresentar um projeto de estágio e um relatório de conclusão do estágio. 

 

 

CAPÍTULO V 

Do Programa 

 

Art. 20° O programa deverá ser desenvolvido nas seguintes etapas:  

1ª Etapa: Firmamento do Convênio e do Contrato de Estágio por meio dos seguintes documentos: 

  “Convênio de Estágio”; 

 “Termo de Compromisso e Concessão de Bolsa”, indicando as condições de adequação 

do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do 

estudante e ao horário. 

 

2ª Etapa: Relatório de Estágio, constando:  

a) descrição da instituição: histórico, ramo de atuação, organograma 

b) descrição das atividades realizadas. 

c) relato completo do cumprimento do estágio, experiências vividas e observações técnicas, 

contendo todo o trabalho realizado; 

d) apresentação de um plano, projeto de implantação ou reorganização, descrição de 

funcionamento ou quaisquer outros trabalhos que se caracterizam como típicos da atuação da 

área profissional; 

e) conclusão contendo sugestões, recomendações ou encaminhamentos,  à instituição, de 

observações convenientes; 

f) avaliação do Supervisor de Campo, enviada por meio de comunicação confidencial. 
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CAPÍTULO VI 

Da Avaliação do Estágio Supervisionado 

 

 

Art. 21°A avaliação do estágio será feita por meio dos seguintes critérios: 

 

a) Na avaliação do estágio, além dos conhecimentos e habilidades evidenciadas e pertinentes a 

habilidade específica, serão consideradas aquelas referentes à ética profissional e responsabilidade; 

b) A avaliação será realizada mediante acompanhamento sistemático, por meio de documentos 

comprobatórios e o desempenho dos estagiários nas diversas atividades acadêmicas previstas no 

estágio, conforme modelo anexo; 

c) Como instrumento de avaliação será também obrigatório a elaboração de um relatório final. Este 

relatório deve ser entregue o final do estágio, conforme normas descritas pela Coordenação do Curso 

da UNIPAC. 

d) O acadêmico receberá uma nota do Supervisor de Campo conforme modelo de avaliação do estágio. 

e) A nota final do aluno será calculada pela média das notas do Supervisor de Campo e do Supervisor 

de Estágio. 

f) Caso o relatório esteja deficiente ou não atenda às exigências deste regulamento, será devolvido ao 

aluno, que terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para reformulá-lo.  

 

Art. 22°A avaliação do estágio será feita pelo seguintes conceitos: 

 Inferior a 59 pontos - Insuficiente 

 60 a 70 pontos – Regular 

 71 a 80 pontos – Bom 

 81 a 90 pontos -  Muito Bom 

 91 a 100 pontos - Excelente 

 

 

 

Juiz de Fora, 18 de dezembro de 2013 

 

 

 

 

Marcos Eduardo dos Santos 

Coordenador do Curso de ADMINISTRAÇÃO 

UNIPAC/Campus II 
 


