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 DELIBERAÇÃO COEPE Nº 044 DE 13 DE JULHO DE 2012 
 

 
APROVA O REGULAMENTO DE ESTÁGIO 
EXTERNO DA FUNDAÇÃO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA ESTE 
- UEZO 

 
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 o Regulamento de Estágio Externo da UEZO, constante 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORMATIVO GERAL DE ESTAGIO EXTERNO DA UEZO 
 
 

REGULAMENTA A ATIVIDADE DE ESTÁGIO 
  EXTERNO PARA OS ALUNOS DA UEZO. 

 
Seção I – Do Objetivo 

 
Art. 1º - Estabelecer as normas reguladoras complementares à Lei nº 11.788 para as atividades 
de estágios externos realizados pelos discentes da UEZO, através da criação do Normativo Geral 
de Estágio Externo da UEZO. 
 

Seção II – Da Definição 
 
Art. 2º - Entende-se por Estágio o período destinado a complementar a formação do aluno da 
UEZO, ampliando sua cidadania acadêmica, através do aprendizado prático, fruto do desempenho 
de atividades tecnológicas e científicas relacionadas com o ensino, pesquisa e extensão, nos 
campos onde poderá desenvolver sua futura atuação profissional. 
 

Seção III – Da Classificação 
 
Art. 3° - Os estágios estão classificados em: 
 
I. Obrigatório, previsto no Projeto Político Pedagógico dos cursos, tendo carga horária obrigatória 
como requisito para aprovação e obtenção do diploma. 
II. Não-obrigatório, desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e 
obrigatória. 
 

Seção IV – Das NORMAS REGULADORAS 
 
Art. 4º - Os discentes da UEZO poderão realizar atividade de estágio externo junto a pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, ou profissionais liberais de nível superior devidamente 
registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, todos desde que 
devidamente conveniados com a UEZO para tal finalidade. 
 
Art. 5º - Somente é permitido ao discente com matrícula ativa e frequência regular realizar 
estágios. 
 
Art. 6º - A jornada de atividades do estagiário deverá obedecer ao máximo de 06 (seis) horas 
diárias e 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízo das demais atividades acadêmicas dos 
discentes. 
Parágrafo único: No caso de estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos 
em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ser a jornada de atividades do estágio 
de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no Projeto Político 
Pedagógico do curso. 
 
Art. 7º - Ao discente é permitido realizar no máximo 02 (dois) estágios simultâneos ou 
concomitantes, na mesma ou em diferentes partes concedentes, desde que um deles seja de 
caráter obrigatório. 
 
Art. 8º - O tempo máximo que um aluno poderá estagiar em cada parte concedente é igual a 24 
(vinte e quatro) meses. 
 
Art. 9º - Só é permitido ao aluno estagiar: 
 



I. a partir da conclusão do primeiro período do curso, com aprovação em todas as disciplinas que 
compõe a grade deste, comprovada a partir de consulta ao Sistema Acadêmico, onde será 
verificado o Boletim de Aproveitamento Acadêmico; 
 
II. nos casos em que tenham ingressado em seus cursos na UEZO através de vestibular, 
transferência externa ou outra modalidade, se comprovarem, através de devida deliberação e 
notificação da Coordenação do Curso, que tenham obtido isenção das disciplinas referentes ao 
primeiro período do curso atual. 
 
Art. 10º - A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre o 
estudante e a parte concedente devidamente conveniada, com interveniência da Coordenação de 
Estágios, ou da Coordenação de Estágios e de um Agente de Integração conveniado para tal. 
 
Art. 11 - Os Termos de Compromisso de Estágio devem ter duração máxima de 06 (seis) meses e 
mínima de 02 (dois) meses, e poderão ser renovados (aditados), periodicamente, até um máximo 
de 02 (dois) anos em cada parte concedente. 
 
Art. 12 - Os casos que apresentarem características de excepcionalidade terão seus pleitos 
avaliados, caso a caso, pela Coordenação de Estágio, levando em conta parecer da Assessoria 
Jurídica e da respectiva Coordenação de curso, considerando a conveniência acadêmico 
pedagógica da realização das atividades propostas para a melhoria de sua situação acadêmica. 
 

Seção V – Das Obrigações da UEZO 
 
Art. 13 - O Sistema de Administração de Estágio da UEZO é realizado pela Coordenação de 
Estágio da UEZO, pelas Coordenações de curso e pelos professores orientadores de estágio, 
indicados pelos respectivos órgãos colegiados referentes aos cursos, segundo a distribuição de 
competências descrita a seguir 
 

Capítulo I - Compete à Coordenação de Estágio: 
 
I. Celebrar Convenio de Estágio com instituições interessadas, obedecidas às legislações, 
regimentos e normas pertinentes; 
 
II. Celebrar Termo de Compromisso de Estágio por delegação com o estudante e a parte 
concedente devidamente conveniada para tal, com ou sem a interveniência de um Agente de 
Integração conveniado para esse fim. 
 
III. Verificar, ouvidas as Coordenações de Curso, o cumprimento da legislação em vigor, no 
tocante às obrigações da parte concedente. 
 
IV. Marcar junto a parte concedente, visitas técnicas para avaliar as instalações da instituição e 
sua adequação à formação cultural e profissional do educando, assim como o atendimento às 
resoluções dos respectivos conselhos profissionais; 
 
V. Divulgar em quadro de aviso próprio e informar as Coordenações de Cursos e a Assessoria de 
Comunicação, as oportunidades de Estágio que são encaminhadas pelas instituições 
conveniadas. 
 
VI. Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, quando informada pelas 
respectivas coordenações de curso, as datas de realização de avaliações acadêmicas; 
 
VII. Informar as coordenações de curso, no início de cada período letivo, os discentes que estão 
estagiando. 
 
Capítulo II - Cabe a Coordenação de Curso: 
 



I. Encaminhar a Coordenação de Estágio, instituições interessadas em celebrar convênio de 
estágio com a UEZO. 
 
II. Comunicar a Coordenação de Estágio as legislações especificas, assim como as resoluções 
inerentes dos conselhos profissionais das respectivas áreas; 
 
III. Elaborar normas complementares a este Regimento, de modo a atender as peculiaridades das 
áreas, assim como criar procedimentos e instrumentos de avaliação para os estágios; 
 
IV. Realizar visitas técnicas a parte concedente para avaliar as instalações da instituição e sua 
adequação à formação cultural e profissional do educando, assim como o atendimento às 
resoluções dos respectivos conselhos profissionais; 
 
V. Indicar professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 
 
VI. Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 
relatório das atividades; 
 
VII. Comunicar à Coordenação de Estágio, no início do período letivo, as datas de realização de 
avaliações acadêmicas dos discentes estagiando; 
 
VIII. Receber por parte dos discentes, pedidos de validação ou isenção de estágio e dar 
prosseguimento à avaliação dos pedidos, seguindo a legislação vigente e as normas internas 
pertinentes. 
 
Capítulo III - São obrigações do Professor Orientador: 
 
I. Elaborar e reavaliar em conjunto com a parte concedente e com o discente, o plano de Atividade 
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 e ao termino do 
mesmo, considerando a avaliação efetuada pelo Supervisor de estágio, membro do quadro 
profissional da parte concedente; 
 
III. Participar de visitas técnicas a parte concedente para avaliar as instalações da instituição e sua 
adequação à formação cultural e profissional do educando, assim como o atendimento às 
resoluções dos respectivos conselhos profissionais; 
 
IV. Quando necessário e previsto na legislação, apontar a necessidade de reorientação do 
estagiário para outro local de estágio. 
 
Seção VI – Das Regulamentações Complementares e dos instrumentos de avaliação 
 
Art. 14 - Cabe aos órgãos deliberativos das coordenações de curso propor normas 
complementares especificas, a este Regimento, de modo a atender as peculiaridades das áreas, 
assim como as normas e regulamentações estipuladas pelos respectivos conselhos profissionais. 
 
Art. 15 - As Coordenações de Curso deverão criar procedimentos e instrumentos de avaliação de 
modo a verificar o aproveitamento do discente no estágio, levando em consideração a frequência, 
assiduidade e os aspectos profissionais e atitudinal, no desempenho do Plano de Trabalho 
estabelecido. 
 
Art. 16 - O presente Regimento entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 


