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 DELIBERAÇÃO COEPE Nº 033                                 DE 14 DE JUNHO DE 2013 
 

 

APROVA O REGIMENTO DE ESTÁGIO INTERNO  

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO no uso de 

suas atribuições estatutárias e regimentais, e considerando o que consta no processo nº 

E-26/002/501/201, na sua 49ª Reunião Ordinária realizada em 14 de junho de 2013; 

 

 

DELIBERA: 

 

Art. 1º – Aprovação do Regimento de Estágio Interno, da Fundação Centro 

Universitário Estadual da Zona Oeste - 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, 14 de junho de 2013. 

 

 

JOÃO BOSCO DE SALLES 

Presidente em Exercício  
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REGIMENTO DE ESTAGIO INTERNO DA UEZO 

 

REGULAMENTA A ATIVIDADE DE ESTÁGIO INTERNO PARA OS ALUNOS 

DA UEZO. 

 

 

Seção I – Do Objetivo 

 

 

Art. 1º- Estabelecer as normas reguladoras complementares à Lei no 11.788 de 25 de 

setembro de 

 

2008 para as atividades de estágios internos realizados pelos discentes da UEZO, pela 

criação do Regimento de Estágio Interno da UEZO. 

 

Seção II – Da Definição 

 

Art. 2º - Entende-se por Estágio Interno aquele desenvolvido nos órgãos da própria 

UEZO, os quais  desempenharão o papel de Concedentes. Tem por objetivo a realização 

de atividades práticas na  linha de formação profissional do estudante, em diferentes 

setores das Unidades Administrativas da UEZO, visando a integração de conhecimentos 

teórico-práticos e o desenvolvimento da competência técnico-científica. 

 

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 grau. 

 

II. Não-obrigatório, desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária 

regular e obrigatória, desde que haja previsão no projeto pedagógico do curso. 

 

Seção IV – Das NORMAS REGULADORAS 
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Art. 4º - Serão considerados Campos de Estágio Interno todos os setores das Unidades 

Administrativas da UEZO onde se desenvolvem atividades afins com a área de 

formação do aluno. 

 

Art. 5º - As unidades Administrativas da UEZO só poderão oferecer vagas para Estágio 

Interno desde que as atividades desenvolvidas pelo estagiário não se caracterizem como 

pesquisa, extensão  e/ou docência. 

 

Parágrafo único: salvo os casos previstos no § 30, Art. 10 da Lei 11.788 de 25 de 

setembro de  2008. 

 

Art. 6º - Os setores da UEZO só poderão oferecer campo de Estágio Interno quando 

possuírem: 

 

I – infra-estrutura material para o desenvolvimento das atividades de estágio, 

observando o estabelecido na legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho, 

em conformidade com o  Artigo 14 da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008; 

 

II – condições para que sejam feitas a supervisão e avaliação do estágio; 

 

III – Profissional do seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional 

na área de concessão do estágio, para atuar como Supervisor durante o período de 

estágio; 

 

Art. 7º - Para oficializar as atividades de Estágio Interno junto à Coordenação de 

Estágio – COESTE  desta Universidade, haverá, obrigatoriamente, a celebração de 

instrumentos específicos entre as  partes envolvidas nas atividades de Estágio. 

 

Art. 8º - Os instrumentos específicos aos quais se refere o Artigo 7o, segundo a sua 

oportunidade de  utilização, são os seguintes: 
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Protocolo de Estágio Interno – documento por meio do qual as Unidades 

Administrativas da UEZO solicitam à PROGRAD/COESTE o seu credenciamento 

como campo de estágio interno,  indicando as condições e compromissos do fiel 

cumprimento da Lei de Estágio na participação de alunos nas vagas disponibilizadas. 

 

Termo de Compromisso de Estágio Interno – Instrumento jurídico-administrativo que  

define os deveres das partes e as condições de realização do estágio a ser celebrado pela 

UEZO e pelo estagiário e, ainda pelo Coordenador de Estágios da UEZO. 

 

Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio Interno – Instrumento jurídico-

administrativo cabível para a prorrogação da duração do estágio, para alteração de suas 

condições e para a atualização do Plano de Atividades do Estágio. 

 

Termo de Rescisão – documento de comunicação do cancelamento das atividades do 

Estágio Interno. 

 

Art. 9º - A Atividade de Estágio Interno deverá ter acompanhamento, orientação e 

avaliação de um Professor Orientador, indicado pela Coordenação do Curso ao qual se 

vincula o aluno, e de um  Supervisor indicado pela Unidade Administrativa da UEZO 

onde o estágio será realizado, denominados concedentes. 

 

§ 1º - O Professor Orientador de Estágio Interno pode ter sob sua orientação até 10 (dez) 

alunos estagiários. 

 

§ 2º - A quantidade de estagiários simultâneos sob a responsabilidade do profissional 

Supervisor de Estágio será determinada por normativo próprio do órgão da UEZO 

concedente da vaga de Estágio Interno e não poderá ultrapassar ao estabelecido nas 

legislações pertinentes. 

 

Art. 10º - É procedimento obrigatório, para realização de Estágio Interno, ser anexado 
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junto ao Termo de Compromisso de Estagiário Interno o Plano de Atividades de 

Estágio, previamente aprovado pelo Professor Orientador. 

 

Parágrafo Único: O Plano de Atividades de Estágio deverá conter obrigatoriamente: 

 

(i) Uma introdução, situando de forma clara o problema a ser tratado dentro do contexto 

e do espírito do estágio supervisionado na UEZO. 

(ii) A justificativa para a atividade, comprovando a inserção inequívoca das atividades 

do estágio em algum setor de atividade relacionada à formação do discente; 

(iii) Os objetivos a serem alcançados; 

(iv) As atividades propostas; 

 

Art. 11 - Caberá às Unidades Administrativas da UEZO, devidamente credenciadas na 

COESTE como Campos de Estágio Interno, a elaboração e publicação de editais para 

captação de estagiários, contendo detalhadamente o número de vagas de estágio e o 

processo de seleção. 

 

§ 1º – Para atender à legislação pertinente, caberá à UEZO, atuando na condição de 

Concedente, manter apólice de seguro coletiva, para os discentes no desempenho de 

suas atividades de estágio. 

 

§ 2º - Caberá ao Coordenador de Estágio requerer ao setor competente da UEZO, ou à 

seguradora contratada, a inclusão do nome do estagiário, bem como a duração do 

estágio, na apólice de seguro  coletiva contratada pela UEZO para estagiários. 

 

Art. 12 - Somente é permitido ao discente com matrícula ativa e frequência regular 

realizar estágios. 

 

Art. 13 - Só é permitido ao aluno estagiar: 

 

I. a partir da conclusão do primeiro período do curso, com aprovação em todas as 
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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. 14 - A realização do estágio dar-se-á mediante Termo de Compromisso de Estágio 

Interno celebrado entre o estudante e a Unidade Administrativa da UEZO concedente 

devidamente credenciada, com interveniência da COESTE, obedecendo ao disposto no 

Art. 100. 

Art. 15 - Os Termos de Compromisso de Estágio devem ter duração máxima de 06 

(seis) meses e mínima de 03 (três) meses, e poderão ser renovados (aditados), 

periodicamente, até um máximo de 02 (dois) anos em cada parte concedente. 

 

Art. 16 - 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. 17 - Ao discente é permitido realizar no máximo 02 (dois) estágios simultâneos na 

mesma ou em diferentes partes concedentes, desde que um deles seja de caráter 

obrigatório, obedecida a jornada máxima estabelecida no Art. 16 da Lei 11.788/2008, 

considerados os dois estágios. 

 

Art. 18 - O tempo máximo em que um aluno poderá estagiar na UEZO, em qualquer 

hipótese, é de  24 (vinte e quatro) meses já computadas as eventuais prorrogações. 
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Art. 19 - É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 

superior a 01 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 

preferencialmente durante suas férias escolares. 

 

Art. 20 – O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que 

venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-

transporte, na hipótese de estágio não obrigatório, desde que haja previsão legal para tal 

concessão. 

 

§ 1º - A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e 

saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício. 

 

§ 2º - Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do 

Regime Geral de Previdência Social. 

 

Art. 21 - O estagiário poderá ser desligado ou substituído, cancelando-se no prazo de 5 

(cinco) dias da data de comunicação, a realização do estágio, nos casos e formas 

seguintes: 

 

I – Desistência, término de curso ou trancamento de matrícula, desinteresse e/ou 

ineficiência na realização das atividades propostas no plano de trabalho; 

 

II – Apresentar comportamento não condizente a qualquer disposto de ordem legal e 

regulamentar. 

 

Art. 22 - Os supervisores deverão comunicar de imediato à COESTE o desligamento do 

estagiário, para o cancelamento do Termo de Compromisso. 

 

Art. 23 - Os casos que apresentarem características de excepcionalidade terão seus    

pleitos avaliados, caso a caso, pela Coordenação de Estágio, levando em conta parecer 
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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. 24 - O Sistema de Administração Interno 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. Credenciar as Unidades Administrativas da UEZO habilitadas a atuar como campo de 

Estágio Interno, obedecidas às legislações, regimentos e normas pertinentes; 

 

II. Celebrar Termo de Compromisso de Estágio Interno com o estudante e a parte 

concedente devidamente cadastrada. 

 

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 dos 

setores onde ocorrem os estágios 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 

Unidades Administrativas da UEZO credenciadas como campos de Estágio Interno. 
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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, os órgãos da UEZO interessados em se 

credenciar como campos de Estágio Interno. 

 

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 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; 
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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. 

 

V. Exigir do estagiário a apresentação periódica, em prazo não superior a 06 (seis) 

meses, de relatório de atividades e o relatório final de avaliação do estágio. 

 

VI. O Relatório de Estágio deverá conter: 

 

(i) Uma descrição detalhada das atividades desenvolvidas; 

(ii) Os resultados obtidos; 

(iii) Referências às contribuições à formação profissional dos alunos, como decorrência 

do  estágio. 
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Seção VI – Das Regulamentações Complementares e dos instrumentos de avaliação 

 

Art. 25 - 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. 26 - 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 profissional e atitudinal, no 

desempenho do Plano de Trabalho estabelecido. 

 

Art. 27 - O presente Regimento entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 


