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INTRODUÇÃO 

 

Como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel, os estudantes do 

curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Lavras necessitam, 

obrigatoriamente, desenvolver atividades dentro de Estágio Supervisionado a ser 

cumprido em duas disciplinas. Este regulamento tem como objetivo a normatização do 

estágio e seu cumprimento está sob responsabilidade do Comitê de Estágio 

Supervisionado e Monografia (CESMO). 

 

CAPÍTULO I 

Dos Objetivos e Definições 

 

Art. 1oO Estágio Supervisionado tem por objetivo proporcionar ao estudante a prática e a 

vivência no exercício da profissão, na pesquisa e na extensão, dentro das várias áreas 

abrangidas pelas Ciências Biológicas, no intuito de que o mesmo adquira habilidades e 

desenvolva uma postura crítica e ética capaz de orientá-lo para uma atuação profissional 

consonante com a realidade sócio-econômico- cultural. 

 

Art. 2oO Estágio Supervisionado deverá ser constituído por um trabalho de pesquisa, não 

necessariamente inédito ou por um estágio profissionalizante ou por um trabalho de 

extensão. Em qualquer dos casos o trabalho deverá serindividual e vinculado a 

umorientador. 

 

CAPÍTULO II 

Das disciplinas e procedimentos necessários 

 

Art. 3oO estudante deverá cursar duas disciplinas, Estágio Supervisionado em Biologia 

I (PRG 112), com 204 horas/aula, a partir do 6o período de matrícula, e Estágio 

Supervisionado em Biologia II (PRG 212), com 204 horas/aula. 

 



§1o A disciplina Metodologia Científica (GBI 113) é pré-requisito forte para PRG 112, 

e esta é pré-requisito forte para PRG 212. 

 

§2oPara as disciplinas PRG 112 e PRG 212 o estudante deverá contar com um 

orientador.  

 

§3oO estudante deverá cadastrar, na secretaria do colegiado de curso, no máximo 15 dias 

após o início do semestre letivo em que for realizar as disciplinas PRG 112 ou 212, seu 

plano de trabalho(formulário encontra-se no site da PRG) aprovado pelo orientador. 

 

CAPÍTULO III 

Da Orientação 

 

Art. 4oA orientação para o Estágio Supervisionado deve ser garantida a todos os 

estudantes do Curso de Ciências Biológicas. Para tanto, esta deverá ser exercida por um 

orientador pertencente ao quadro de professores de qualquer unidade acadêmica da 

UFLA, ou ainda por profissionais previamente credenciados junto a UFLA. 

 

Parágrafo único. No caso de impossibilidade de continuidade da orientação por motivos 

de qualquer natureza, a mesma deve ser comunicada por escrito ao CESMO, pelo 

orientador, com a devida justificativa. Caberá ao Comitê proceder a substituição ou 

encaminhar ao Colegiado de Curso para avaliação.  

 

Art. 5oO orientador deve garantir o cumprimento do conteúdo das ementas das disciplinas 

PRG 112 e 212. 

 

CAPÍTULO IV 

Da avaliação 

 



Art. 6oA avaliação será feita pelo orientador, a partir do relatório final de atividades 

apresentado pelo estudante, disponível no site da PRG, na penúltima semana de aula do 

semestre. 

 

Art. 7oO orientador encaminhará a secretaria de Colegiados do curso de Ciências 

Biológicas (bacharelado), na última semana de aula do semestre letivo, o relatório final 

do estudante, acompanhado de ficha de avaliação, contendo o conceito, conforme 

estabelecido nas normas gerais da PRG. 

 

Art. 8o Caberá ao CESMO encaminhar o diário final de notas à DRCA. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

Dos casos omissos 

 

Art. 9oOs casos omissos nesse regulamento serão apreciados pelo CESMO e deliberados 

pelo Colegiado de Curso. 
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