
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 
 DELIBERAÇÃO COEPE Nº 040 DE 13 DE JULHO DE 2012 

 
 
APROVA AS DIRETRIZES E NORMAS PARA 
ESTÁGIO E ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais, na 39ª Reunião Ordinária realizada no dia 13 de julho de 2012,  

 

RESOLVE: 

Art. 1º – APROVAR Diretrizes e Normas para Estágio e Atividade Complementar do Curso de 
Engenharia de Produção, constantes do anexo desta Deliberação. 

 

Art. 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2012. 

 

ROBERTO SOARES DE MOURA 

Presidente 
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DA NATUREZA  

 

Art. 1°. Os alunos do curso de graduação em Engenharia de Produção da UEZO são 

submetidos, em caráter obrigatório ao Programa de Estágio, durante o transcurso do 

curso de graduação, com estrita observância da legislação pertinente, do Regimento 

Interno da UEZO e das disposições contidas neste Regulamento.  

Parágrafo único. Entende-se por Estágio o período destinado a complementar a formação 

do aluno através do aprendizado prático e do desempenho de atividades relacionadas 

com o ensino, pesquisa e extensão, nos campos onde deverá desenvolver-se sua futura 

atuação profissional. 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2°. São objetivos do Estágio no curso de graduação em Engenharia de Produção: 

 

1. Propiciar ao acadêmico, complementação educacional e prática profissional, 

oferecendo oportunidade para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso de graduação; 

2. Desenvolver no aluno as técnicas e habilidades indispensáveis ao exercício da 

profissão; 

3. Oferecer assessoramento a órgãos públicos e privados, na execução de projetos, 

estudos e pesquisa; 

4. Permitir ao acadêmico o conhecimento da realidade de sua profissão; 

5. Proporcionar uma experiência acadêmico-profissional através da vivência no 

mercado de trabalho; 

6. Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades sociais e deveres 

éticos da profissão; 

7. Fortalecer a idéia da necessidade de aperfeiçoamento profissional continuado. 



 

DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 3°. Os estágios estão classificados em: 

I. Curricular, previsto no currículo do curso de graduação em Engenharia de 

Produção; 

II. Não-curricular, não previsto no currículo do curso. 

 

DA OBRIGATORIEDADE 

 

Art. 4°. O estágio somente se poderá verificar em instituições que tenham condições de 

propiciar experiência prática na área de formação acadêmica, devendo o acadêmico, para 

esse fim, ter cumprido os pré-requisitos estabelecidos no currículo do curso ou ter sido 

aprovado em um conjunto de disciplinas relacionadas com o programa de estágio 

proposto, a critério do Colegiado de Curso. 

 

Art. 5°. A jornada de atividade em estágio, quando ocorrer simultaneamente com outras 

atividades de caráter acadêmico, a ser cumprida pelo estudante, deverá compatibilizar-se 

com o horário na Unidade de Ensino. 

 

DOS CRÉDITOS 

 

Art. 6°. O Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Engenharia de Produção 

da UEZO poderá ser realizado entre o terceiro o último período do curso, junto a pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, os profissionais liberais de nível superior 

devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, 

desde que devidamente conveniados para tal finalidade . 



Art. 7°. A carga horária necessária do Estágio Obrigatório do Curso de Graduação em 

Engenharia de Produção da UEZO é de 300h. 

 

 

DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

Art. 8°. O Sistema de Administração de Estágio da UEZO é realizado pela Coordenação 

de estágio da UEZO, pela Coordenação do curso e por um professor, indicado pelo 

Colegiado, A esse sistema de administração de estágio compete: 

I. Exercer a supervisão técnica e orientação normativa; 

II. Promover o planejamento, a programação, o acompanhamento e a avaliação do 

estágio; 

III. Manter relacionamento entre a Diretoria Acadêmica, Empresas Privadas e 

Públicas, possibilitando condições para a realização de estágios supervisionados; 

IV. Prestar apoio administrativo; 

V. Manter controle permanente dos estagiários e das instituições em que possam ser 

alocados; 

VI. Expedir Certificados de Estágio de acordo com a regulamentação; 

VII. Promover o desligamento ou remanejamento do estagiário, ouvindo o Colegiado de 

Curso; 

VIII. Verificar o cumprimento da legislação em vigor, no tocante às obrigações da 

Empresa. 

 

 

DOS CAMPOS DE ESTÁGIOS 

 



Art. 9°. São considerados campos de Estágios as empresas públicas, particulares, órgãos 

governamentais, junto a profissionais liberais ou instituições onde o aluno possa 

desenvolver seu programa, sob a assistência de um professional, de nível superior, da 

área de formação idêntica oucorrelata à do estagiário e respeitando as regulamentações 

dos Conselhos Federal e regional relacionado ao curso de Engenharia de Produção.  

 

DA VAGA PARA ESTÁGIO 

 

Art. 10°. A vaga para estágio é oferecida pela Coordenação de Estágio e Curso serão 

alocados aos alunos, observando o seguinte critério: 

As vagas são oferecidas de acordo com a área e o período para os alunos da turma. No 

caso de haver um número de alunos superior ao número de vagas a Coordenação do 

Curso realizará análise do coeficiente de rendimento e de currículo, nesta ordem; 

 

Art. 11°. A vaga, quando obtida diretamente pelo estagiário, deverá ser comunicada à 

Coordenação do Curso, que verificará se atende às exigências da legislação pertinente, 

tomará as providências necessárias para sua realização e comunicará ao professor 

Orientador. 

 

DA INSCRIÇÃO À VAGA DE ESTÁGIOS 

 

Art. 12°. O estudante interessado em realizar estágio deverá preencher ficha de inscrição 

junto à Coordenação do Curso, segundo modelo aprovado NDE do curso. 

  

DO HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO  

 

Art. 13º. Os estágios são realizados em horários matutinos ou/e vespertinos. 



 

DO ORIENTADOR 

 

Art. 14º. O Orientador de estágio tem como função: 

I. Elaborar, em conjunto com o aluno, um plano de Estágio, com a indicação das 

atividades principais que deverão ser desenvolvidas durante o estágio; 

II. Controlar e avaliar o desempenho do aluno durante a realização do estágio, 

considerando a avaliação efetuada pelo profissional assistente no campo de 

estágio; 

III. Avaliar semanalmente relatório de atividades elaborado pelo discente validado pelo 

supervisor do estágio da empresa contratante. 

 

Art. 15º. O Orientador tem, no campo de estágio, a colaboração de profissional, 

denominado Supervisor de estágio, funcionário da instituição consedente e com as 

seguintes atribuições: 

I. Acompanhar orientando e supervisionando o estagiário;  

II. Fornecer ao Orientador, periodicamente, e ao final do estágio, informações 

destinadas à aferição do rendimento do estagiário. 

III. Enviar a UEZO com periodicidade mínima de 6 meses, relatório de atividades, com 

visto obrigatório do estagiário. 

 

DO ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO 

 

Art. 16º. Para o estágio não-obrigatório, o estudante será selecionado pela Coordenação 

do Curso, com antecedência prevista na respectiva regulamentação, obedecendo às 

seguintes prioridades, além de outras que possam ser estabelecidas: 



I. Melhor coeficiente de aproveitamento acumulado relativo às disciplinas 

consideradas pré-requisitos para o estágio; 

II. Apuração da assiduidade; e 

III. Observação da adequação do período indicado para o estágio à disponibilidade de 

tempo do candidato. 

 

Art. 17º. A todos os estudantes serão asseguradas a oportunidade e as condições para a 

realização do estágio supervisionado. 

 

  

 

 DO APROVEITAMENTO 

 

Art. 18º. O aproveitamento do estudante no estágio é avaliado sob os aspectos 

profissional e ético, no desempenho do programa, de acordo com o previsto nas 

respectivas normas do UEZO. 

 

Art. 19º. A avaliação do rendimento do estagiário é feita pelo Orientador com base nas 

informações de que trata o relatório individual do próprio estagiário, avaliado pelo 

profissional incumbido de seu acompanhamento no campo de estágio, assim como da 

avaliação independente do supervisor de estágio em relação ao desempenho do aluno/ 

estagiário. 

 

Art. 20º. A freqüência do estudante em estágio é obrigatória e registrada em documento 

próprio pelo profissional incumbido de seu acompanhamento no campo de estágio. 

 



Art. 21º. O Estágio fora do UEZO é considerado prolongamento deste e as atividades nele 

desenvolvidas, com assiduidade e eficiência, conferem aos estagiários a integralização 

nos respectivos currículos, observadas as normas relativas à atribuição e contagem de 

horas. 

 

DO AFASTAMENTO 

 

Art. 22º. O período de afastamento do aluno para cumprimento do estágio, sem prejuízo 

das atividades escolares nas disciplinas em que estiver matriculado, ficará condicionado 

às normas regimentais relativas à freqüência às atividades escolares. 

Art. 23º. Ao aluno é permitido ocupar inteiramente um período letivo para realizar o 

estágio, sendo que, nesse caso, deverá fazer a matrícula somente para o estágio, 

podendo realizar até 40h semanais de estágio neste período. 

 

Art. 24º. Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de 

comum acordo entre o estagiário e a parte concedente do estágio, sempre com a 

interveniência da Instituição de Ensino. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 25º. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, e o estagiário 

poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, 

ressalvando o que dispuser as legislações pertinentes, devendo o estudante, em qualquer 

hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais. 

 

Art. 26º. A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado 

entre o estudante e a parte concedente, com interveniência da Coordenação Geral de 

Estágios. 



 
 
 


