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DOS OBJETIVOS 

Art. 1º. O estágio supervisionado é um componente curricular que tem como 

objetivo proporcionar ao aluno, mediante contato com o campo real do exercício 

de sua profissão, formação técnica e científica eficiente, complementando a 

recebida no curso acadêmico e proporcionalmente, garantindo-lhe orientação, 

assessoramento técnico-científico e apoio administrativo. 

 
 

 
 

DA DURAÇÃO 

Art. 2º. O estágio supervisionado tem duração mínima de 340 (trezentas e 

quarenta) horas, sendo 17 (dezessete) horas teóricas e 323 (trezentas e vinte e 

três) horas práticas contínuas, no mesmo local de estágio. Está localizado na 

grade curricular do curso, no oitavo módulo.  

 

          

 
DAS CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE 

Art. 3º. O Estágio Supervisionado será desenvolvido em empresas públicas, 

privadas ou junto a profissionais liberais habilitados, que apresentem atividades 

relacionadas ao campo da Administração. São considerados locais de estágio, 

aptos a conceder oportunidades de estágio, pessoas jurídicas de direito privado e 

órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 

profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus 

respectivos conselhos de fiscalização profissional. 

 

Art 4º. As atividades devem ser realizadas em pelo menos uma das áreas da 

formação específica, a saber: Administração Financeira e Custos, Administração 

da Produção e Logística, Marketing, Administração Geral e Administração de 

Recursos Humanos e temas afins. 



 3 

 

§1º Caso ocorra qualquer problema no decorrer do estágio, haverá 

possibilidade de mudança de local e/ou área de atuação mediante 

apresentação de justificativa e aprovação pelo Colegiado do Curso.  

 
 

 
DOS PRÉ-REQUISITOS PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Art. 5º. A autorização para realização do estágio supervisionado será concedida 

pelo Coordenador do curso de graduação em que o aluno está matriculado, e 

somente será concedida se os alunos cumprirem as seguintes exigências:  

I. Conclusão de 90% dos créditos exigidos para a integralização 

curricular;  

II. Conclusão da disciplina GAE 124 (Ética Profissional); 

III. Registrar o estágio supervisionado na secretaria dos colegiados 

apresentar documentação exigida pela Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura (PROEC) para formalização e registro do estágio. 

 

Art. 7º. Ao final do estágio o aluno deverá entregar o relatório final, que deverá ser 

apresentado em forma de seminário, com defesa perante banca examinadora. A 

banca examinadora será composta pelo orientador e no mínimo mais um 

professor do DAE, designados pela Chefia do Departamento. 

 

Art. 8º. A opção inicial de orientação é do aluno, porém cada orientador poderá ter 

apenas 3 alunos sob sua orientação. Em ultrapassando esse número, a decisão 

final sobre a indicação do orientador será do Colegiado do Curso.  

 

 

 
 

DOS DIREITOS DO ORIENTADO 

Art. 9º. Receber orientação para realizar suas atividades previstas no programa 

de Estágio Supervisionado. 
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Art. 10º. Expor ao Colegiado do Curso de Administração, em tempo hábil, 

problemas que dificultem ou impeçam a realização Estágio Supervisionado, para 

que possa buscar soluções e solicitar ao coordenador de estágio supervisionado o 

conceito X. Tal solicitação deverá estar acompanhada de justificativa.  

 

Art. 11. Avaliar e apresentar sugestões que venham a contribuir com o 

aprimoramento contínuo desta atividade acadêmica. 

 

Art. 12. Estar segurado contra acidentes pessoais que possam ocorrer durante o 

estágio. Esse direito é garantido pela Universidade Federal de Lavras. 

 

Art. 13. Comunicar ao Colegiado do Curso, quaisquer irregularidades ocorridas 

durante e após a realização do estágio, dentro dos princípios éticos da profissão, 

visando seu aperfeiçoamento. 

 

 

 
 

DOS DEVERES DO ORIENTADO 

Art. 14. Conhecer e cumprir as normas do Estágio Supervisionado, e: 

 

I -  O Aluno terá que preencher o formulário de Registro do Estágio 

Supervisionado, entregar uma cópia do termo de compromisso e plano 

de estágio no final do semestre que antecede o início do estágio na 

Secretaria dos Colegiados de Cursos. 

II -     O Aluno deverá registrar a apresentação do relatório de estágio e 

informar a DATA/ HORA e SALA da apresentação (defesa) à 

Secretaria dos Colegiados, com antecedência de 15 dias. 

III -  O aluno entregará uma cópia impressa do relatório final com o parecer 

do orientador, juntamente com uma carta convite 10 dias antes da 

defesa para cada membro da banca. 
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IV -    O aluno deverá pegar na Secretaria dos Colegiados um envelope 

com todos os documentos necessários para o dia de sua apresentação 

de relatório (defesa). Tal envelope deverá ser entregue na mesma 

secretaria imediatamente após a apresentação. 

V -  O Aluno deixará uma cópia impressa e encadernada logo após a 

apresentação de seu relatório, e em CD no formato PDF na Secretaria 

dos Colegiados de Cursos, no prazo de 10 dias antes da entrega das 

notas no DRCA.  

VI -   Zelar e ser responsável pela manutenção das instalações e 

equipamentos utilizados; 

VII -  Respeitar a hierarquia da Universidade e dos locais de estágio, 

obedecendo a determinações de serviço e normas locais; 

VIII -  Manter elevado o padrão de comportamento e de relações humanas, 

condizentes com as atividades a serem desenvolvidas; 

IX-  Demonstrar iniciativa e mesmo sugerir inovações nas atividades 

desenvolvidas; 

X -  Guardar sigilo de tudo que diga respeito à documentação de uso 

exclusivo das pessoas físicas e jurídicas envolvidas no trabalho, bem 

como dos aspectos do exercício profissional que assim forem exigidos. 

 

 

 
 

DO RELATÓRIO FINAL 

Art. 15. O relatório final do Estágio Supervisionado deverá ser composto de: 

 
Estágio Supervisionado: 
I - Capa 

II - Introdução 

III - Descrição Geral do local do Estágio (histórico, descrição física, entre 

outros elementos); 

IV – Descrição das atividades desenvolvidas ((informando o total de horas 

em cada atividade, detalhando cada fase ou etapa de estágio. Refere-
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se apenas à descrição breve das atividades, listando-as uma a uma, em 

ordem cronológica); 

III –  Descrição dos processos técnicos e outras particularidades técnicas 

observadas  (é a descrição detalhada das atividades descritas no ponto 

4, embasadas por uma teoria.  Nesta seção, especifique a(s) 

principal(is) atividade(s) executada(s), colocando a teoria que 

suporta(m) esta(s) atividade(s); 

IV –  Conclusão (que deve incluir referência ao aproveitamento do 

estágio);  

V –  Sugestões.  

VI – Referências Bibliográficas 

 
§1º A formatação de apresentação do relatório seguirá as regras gerais 

disponibilizadas na pagina da Pró- Reitoria de Graduação. 

  

§2º Deverá haver uma apresentação oral do relatório, aberta a comunidade 

universitária, com a presença da banca examinadora e com duração de 30 

e 10 minutos para questionamentos e sugestões.  

  

§3º Após a apresentação, a banca examinadora e no mínimo mais um 

docente convidado pelo orientador, com o aval do estudante, realizará a 

argüição e apresentará sugestões ao relatório.  

 

§4º O orientado deverá realizar as correções e alterações determinadas 

pela banca examinadora considerando o Art. 12. Inciso V.  

  

§5º A versão final, corrigida e revisada pelo orientador, deverá ser entregue 

em 1 (uma) via impressa encadernada em capa padrão e em cd, no formato 

pdf, à secretaria dos colegiados de cursos, para publicação interna na 

instituição. A não observância dessa exigência impedirá a colação de grau 

do aluno, até que seja entregue a versão final do relatório. 
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DA AVALIAÇÃO 

Art. 16. A avaliação do Estágio Supervisionado será composta do plano de 

estágio, do relatório de estágio e do seminário de apresentação do relatório de 

estágio, conforme pesos e responsabilidades a seguir: 

 

1) RELATÓRIO DE ESTÁGIO (nota de zero a dez): 
Responsável: Banca de avaliação do Relatório - Média das notas dos docentes  
Peso: 70 % (A) 
 
2) SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO ESTÁGIO:  
Responsável: Banca de avaliação do Relatório - Média das notas dos docentes 
Peso: 10% (B) 
 
3) FICHA DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA (nota de zero a dez): 
Responsável: Supervisor da empresa 
PESO: 20 % (C) 
 
4) NOTA FINAL DA ATIVIDADE ACADÊMICA: composta da nota do plano de 
estágio, do relatório e da apresentação, ou seja: (A) + (B) + (C) 

  
 

 
 

DA ORIENTAÇÃO 

Art. 17. São responsáveis pela orientação do Estágio Curricular do Curso de 

Administração: 

 

I. Supervisor - Profissional da organização (local de estágio), responsável 

pelo acompanhamento do estágio na organização.  

II. Orientador - Professor responsável pela orientação e o 

acompanhamento técnico-científico do estagiário. Compete a ele, 

quando necessário, a formação de um comitê de orientação.  

III. Coordenador - Professor da disciplina Estágio Supervisionado, 

designado pela Assembléia Departamental do Departamento de 

Administração e Economia.  



 8 

 

Parágrafo Único. Cada professor poderá orientar simultaneamente no 

máximo 03 alunos. 

 
Art. 18. Será função do orientador:  

 

I -  Orientar o aluno em todas nas atividades; 

II -  Assessorar o aluno na elaboração do plano e relatório; 

III -  Zelar pelo cumprimento das normas que regem o estágio; 

IV -  Conduzir os trabalhos da banca avaliadora, respeitando os tempos 

estipulados para apresentação mencionados. 

 

 

 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19. Compete à Coordenação de Estágios e ao Colegiado do Curso de 

Administração zelar pelo cumprimento das Normas e resolver os casos omissos 

sobre o Estágio Supervisionado.  
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