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1 APRESENTAÇÃO 
O presente manual tem como objetivo normatizar e orientar as atividades de 

estágio obrigatório do curso de graduação em Ciências Biológicas do Instituto de 
Estudos de Saúde e Biológicas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.  

De acordo com a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio é 
definido como um “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 
de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos em 
instituições de educação superior”.  
 
2 INTRODUÇÃO 

O estágio é uma forma importante de intercâmbio entre a Universidade e a 
Instituição concedente de estágio e apresenta-se como uma oportunidade para que o 
aluno aplique seus conhecimentos acadêmicos, aprimorando-os, qualificando-se para 
o exercício profissional. O estágio somente poderá ser realizado em locais que tenham 
condições de proporcionar experiência prática na linha de formação do estudante, 
mediante convênios firmados entre a Universidade e a Instituição concedente do 
estágio. 

O estágio constitui um dos requisitos obrigatórios para o aluno obter o grau de 
Bacharelado em Ciências Biológicas, e deve ser executado em consonância com o 
Projeto Pedagógico de Curso (PPC), as políticas e as diretrizes institucionais, as 
disposições regimentais e a legislação pertinente.  

Na Unifesspa, a Resolução N° 16 do CONSEPE, regulamenta os Estágios 
Supervisionados, Obrigatórios e Não Obrigatórios, dos Cursos de Graduação e de 
Educação Profissional.  

A regulação de estágio do curso de Ciências Biológicas também é orientada 
pela Resolução N° 06, do IESB, de 06 de novembro de 2014, da Unifesspa. 
 
3 OBJETIVOS DO ESTÁGIO  

Segundo a Resolução N°16 do CONSEPE, em seu Art. 11, o Estágio 
Supervisionado terá, por objetivo, propiciar aos discentes: 

I - Aplicar e ampliar os conhecimentos próprios da formação profissional;  
II – Ampliar a percepção da realidade do meio profissional e social e o 

desenvolvimento da capacidade crítica;  
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III - Desenvolver autonomia intelectual pela aproximação entre a formação 
acadêmica e a formação profissional;  

IV - Desenvolver habilidades e atitudes necessárias à aquisição das 
competências profissionais e humanísticas;  

V – Estimular o senso de responsabilidade e compromisso com sua carreira 
profissional. 

 
4. INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO  
 O estágio obrigatório é avaliado e monitorado por um Docente Supervisor ou 

Docente Acompanhante da Unifesspa. 
 O Docente Supervisor ou Docente Acompanhante poderá acompanhar o 

discente individualmente ou simultaneamente um grupo de discentes 
estagiários. 

 O estágio obrigatório não envolve, necessariamente, remuneração. 
 O aluno deverá cumprir a carga horária de estágio definida pelo PPC do curso, 

como um dos requisitos para que possa obter o diploma de Bacharel em 
Ciências Biológicas. 

 Apenas poderá realizar o estágio obrigatório, aquele aluno devidamente 
matriculado na disciplina estágio obrigatório. 

 O estágio não obrigatório ou qualquer outra atividade realizada pelos alunos 
não poderá́ ser considerada como estágio obrigatório.  

 É vedado ao aluno realizar disciplinas de estágio simultaneamente. 
 É vedada à troca de local e/ou período de estágio pelos alunos após o envio 

da relação de estagiários às Instituições Concedentes, sem a autorização do 
Docente Supervisor/Acompanhante. 

 O estágio obrigatório somente poderá́ ser realizado em instituições 
credenciadas pela Coordenação dos Estágios da Instituição de Ensino 
Superior. 

 O estágio obrigatório só poderá ser realizado após o preenchimento e entrega 
do Termo de Compromisso de Estágio (Anexo I) pelo aluno. 
 

5. CARGA HORÁRIA E CRÉDITOS  
Os estágios terão carga horária total de 374 horas, distribuídos em três 

componentes curriculares com 68 horas e duas componentes curriculares de 85 
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horas, denominadas de Estágio Obrigatório I, II, III, IV, V, alocados a partir do 3º ao 
8º período da Matriz Curricular do Curso. 
 
6. PLANO DE ATIVIDADES  

O Plano de Atividades tem o objetivo de detalhar as atividades a serem 
desenvolvidas no estágio, observando sempre se as mesmas estão de acordo com o 
PPC e contemplando as competências exigidas no curso. O plano de atividade é 
definido em comum acordo com a Instituição Concedente, o estudante e o (s) docente 
(s) supervisor/acompanhante (es) responsável (is) pela disciplina. O modelo do plano 
de atividades consta no Anexo II deste documento. 
 
7. FREQUÊNCIA  

O aluno/estagiário deverá cumprir pelo menos 75% da carga horária prevista 
para a disciplina, de acordo com o Art. 18, §1º, do Regulamento de Ensino de 
Graduação da Unifesspa (2014). A frequência deverá ser preenchida diariamente pelo 
estagiário em formulário próprio (Anexo III). A folha mensal de frequência deverá ser 
assinada pelo Supervisor da Concedente e pelo Docente Supervisor/Acompanhante, 
e entregue ao coordenador de estágio para arquivamento.  
 
8. AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO  

Os alunos serão avaliados de acordo com: (1) o relatório emitido pelo 
Supervisor da Concedente (responsável presente durante as atividades na Instituição 
Concedente), (2) fichas de frequência e (3) pelo docente supervisor/acompanhante. 
O relatório de estágio (Anexo IV) deverá ser preenchido ao final do período de estágio, 
pelo Supervisor da Concedente, e entregue pelo aluno, para o Docente 
Supervisor/Acompanhante. É de responsabilidade do Docente 
Supervisor/Acompanhante a atribuição de nota ou menção ao aluno. 
 
9. DESLIGAMENTO 

O desligamento do estágio dar-se-á: 
I. Automaticamente, ao término do estágio; 
II. Em decorrência de faltas sem justificativa, por mais de cinco oportunidades 

(25% de frequência), consecutivas ou não, no período do estágio; 
III. Em virtude da interrupção do curso na Instituição de Ensino; 
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IV. A partir da interrupção temporária do curso do aluno por meio de solicitação de 
Trancamento Geral de Matrícula (justificado ou não); 

V. Descumprimento de normas e regulamentos da Instituição Concedente do 
Estágio. 

 
10. OBRIGAÇÕES DO ALUNO 

I. Efetuar a matrícula nas disciplinas de Estágio, de acordo com o calendário 
acadêmico da graduação, nas respectivas Unidades Acadêmicas. 

II. Preencher, antes do início do estágio, o Termo de Compromisso de Estágio 
(Anexo I). 

III. Estar ciente que o estágio é obrigatório e consta no projeto pedagógico do 
curso, sendo requisito necessário para a sua conclusão do curso. 

IV. Conhecer e respeitar as normas e prazos do Estágio impostos pela 
instituição concedente e pela faculdade. 

V. Ler o manual de estágio e seguir suas as orientações. 
VI. Procurar a coordenação de estágio para esclarecimento de dúvidas 

pertinentes ao estágio, atividades e condições de trabalho.  
VII. Entregar toda a documentação necessária para início e término do estágio 

ao Docente Supervisor/Acompanhante da Componente Curricular, nas 
datas estipuladas. 

VIII. Cumprir as normas e regulamentos internos da Instituição Concedente, 
além de comprometer-se a não divulgar quaisquer informações, dados dos 
trabalhos, reservados ou confidenciais, dos quais tiver conhecimento 
durante a realização do estágio. 

IX. Participar ativamente dos trabalhos do setor para onde for designado, 
procurando executar da melhor maneira e dentro dos prazos previstos, as 
tarefas que lhe foram atribuídas. 

X. Comprometer-se a manter atitudes de cordialidade, acatamento e respeito 
com os empregados da instituição concedente, seus colegas e com público 
com o qual esteja em contato no desenvolvimento do estágio. 

XI. Cumprir a programação do estágio, salvo impossibilidade, a qual a empresa 
contratante deverá ser previamente informada. 

XII. Informar de imediato e por escrito à Instituição Concedente qualquer fato 
que interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula na Instituição de Ensino 
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Superior, ficando o estagiário responsável por quaisquer despesas 
causadas pela ausência dessa informação. 

XIII. O descumprimento, por parte do estagiário, de qualquer das obrigações 
assumidas, acarretará no cancelamento do estágio, desobrigando-se a 
instituição contratante, a partir daquele momento, de todo e qualquer 
compromisso com relação ao estágio. 

XIV. Zelar pelos instrumentos, ferramentas, equipamentos, materiais e 
instalações que venha a utilizar no desempenho de suas tarefas.  

XV. Frequentar assiduamente o campo de estágio, cumprindo as exigências 
regulamentares do Curso e da instituição concedente. 

XVI. Justificar ao Supervisor da Concedente as faltas ou atrasos nas suas 
atividades. 

 
11. OBRIGAÇÕES DO DOCENTE SUPERVISOR/ACOMPANHANTE 

I. Orientar, acompanhar e avaliar a execução do Plano de Atividades do Estágio; 
II. Avaliar o desempenho do discente estagiário, em conformidade com o Plano 

de Atividades; 
Encaminhar à Coordenação de Estágio os Relatórios de Atividades do estagiário, 
semestral ou anualmente, conforme definido pelo Órgão Colegiado. 

III. Orientar o aluno sobre a forma de realização das atividades.  
IV. Elaborar, juntamente com o aluno, o plano de atividades do estágio. 
V. Manter arquivo organizado dos registros do aluno.  

VI. Participar de reuniões e eventos promovidos pela Coordenação de Estágio, 
seja de caráter informativo, consultivo ou deliberativo, buscando a melhoria 
do desempenho do Estágio.  

VII. Colaborar ativamente com a Coordenação de Estágio, apresentando 
sugestões de melhorias para o desempenho do Estágio.  
 

11. OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
I. Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 

formação cultural e profissional do estagiário;  
II. Indicar professor orientador (supervisor de estágio) da área a ser 

desenvolvida no estágio como responsável pelo acompanhamento e 
avaliação das atividades do estagiário;  
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III. Exigir do discente a apresentação periódica, em prazo não superior a seis 
meses, de relatório das atividades, do qual deverá constar visto do Docente 
Supervisor/Acompanhante, do Coordenador de Estágio da instituição de 
ensino e do Supervisor da Concedente;  

IV. Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, firmado entre IES e 
Instituição Concedente, reorientando o estagiário para outro local, em caso 
de descumprimento de suas normas;  

V. Contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja 
apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique 
estabelecido no termo de compromisso. 

 
12. OBRIGAÇÕES DA PARTE CONCEDENTE 

I. Celebrar Termo de Compromisso com a Instituição de Ensino, zelando por 
seu cumprimento;  

II. Indicar funcionário do quadro de pessoal, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, 
para orientar e supervisionar os estagiários. 

III. Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar relatório de estágio 
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da 
avaliação de desempenho;  

IV. Manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação 
de estágio dos discentes;  

V. Comunicar imediatamente ao Docente Supervisor/Acompanhante todos os 
casos de indisciplina ou de descumprimento das obrigações do discente. 

VI. Comunicar imediatamente por escrito, todos os casos de desligamento de 
estagiário. 

 
13. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  

Os alunos que farão estágio obrigatório deverão apresentar o Termo de 
Compromisso de Estágio (Anexo I) e o Plano de Atividades (Anexo III) antes do início 
das atividades. A Ficha de Frequência (Anexo II), e o Relatório de Estágio (Anexo IV) 
deverão ser entregues durante e ao final do estágio, respectivamente, ao Docente 
Supervisor/Acompanhante.  
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Toda documentação poderá ser adquirida na secretaria da Faculdade de 
Ciências da Saúde e Biológicas – FACISB ou no site do IESB (iesb.unifesspa.edu.br).  

Os documentos deverão ser preenchidos, assinados pela Instituição 
Concedente e pelo aluno, e entregues à Coordenação de Estágio.  

A entrega dos documentos à Instituição Concedente é de obrigação da 
Coordenação de Estágio. 
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ANEXO I - TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
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TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
Termo de Compromisso de Estágio, sem vínculo empregatício, “nos termos da Lei n° 8.666/93 e alterações da Lei 11.788 de 25/09/2008, dos Decretos n° 87.497, de 18/08/82; Portaria/ 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão n° 08, de 23/01/2001”. 
Concedente:  
Endereço:  Fone: 
Representante:  Cargo:  

E de outro lado como Estagiário: 
Nome:  
Curso:  N° Matrícula: 
Endereço:  Fone: 

Mediante as seguintes cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de Compromisso reger-se-á conforme as condições estabelecidas no Convênio firmado entre a Unidade Concedente e o Estagiário, com a interveniência da Instituição de Ensino, objetivando o processo ensino-aprendizagem. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A jornada de realização do estágio não deverá exceder a 30 (trinta) horas semanais, podendo estender-se ou cumprir-se em diversas ocasiões dos recessos 
escolares. 
CLÁUSULA TERCEIRA: São obrigações do Estagiário: 
a) Cumprir fielmente a programação do Estágio, comunicando em tempo hábil, a 

impossibilidade de não fazê-lo, se for o caso; b) Cumprir todas as normas internas da empresa, especialmente as relativas a Estágio, que 
o estudante declara expressamente conhecer; c) Guardar sigilo, quanto aos elementos manipulados ou aqueles que, direta ou indiretamente venha a tomar conhecimento no exercício de suas atividades na empresa 
concedente de estágio; d) Elaborar o relatório sobre o desenvolvimento das tarefas que lhe foram atribuídas, 
submetendo-o à apreciação do Supervisor Técnico. 

CLÁUSULA QUARTA: O Estágio terá a duração de 68h, distribuídas em 17 encontros com duração de 4 horas por dia no período de ____/____/____  a  ____/____/____, no horário de 
________  às  ________ horas, obedecendo ao calendário de aulas. CLÁUSULA QUINTA: O estágio está de acordo com Projeto pedagógico do curso de 
Bacharelado em Ciências Biológicas da Unifesspa e se adequa ao período e modalidade do curso, bem como horário e calendário acadêmico. 
CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo de Compromisso entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, podendo ser cancelado nos seguintes casos: a) A pedido do Estagiário; 
b) No interesse do concedente do Estágio; c) Por desligamento da Instituição de Ensino; 
d) Pelo descumprimento de quaisquer Cláusulas do presente Termo de Compromisso. E, por estarem de pleno acordo, foi o presente Termo de Compromisso, depois de lido e achado conforme, assinado pelas partes e testemunhas, dele extraindo-se 03(três) vias de 
igual teor, para que produza todos os efeitos.  

Marabá, _____ de ______________ de _______             
         _______________________           ________________________________                                          
                         Aluno                                   Docente Supervisor/Acompanhante 
    
                                   _______________________________ 
                                          Supervisor da Concedente 
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ANEXO II 
 

MODELO DE FICHA DE FREQUÊNCIA DO ALUNO 
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REGISTRO DE FREQUÊNCIA 
 
 
Nome do (a) Estagiário (a): 
________________________________________________________
 
Matrícula: ________________ 
Disciplina: __________________________  
Turma:____________________________   Turno: ___________________ 
Local de Estágio: 
___________________________________________________________________ 
Campo/Área do Estágio: 
_____________________________________________________________ 
 
Período: ___/___/_____  à  ___/___/______ 
 
 
 

Professor Supervisor/Acompanhante: 
__________________________________________________ 

Supervisor da Concedente: 
___________________________________________________________ 
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REGISTRO DE FREQUÊNCIA 
 

Encon
tro Data 

Horário 
Descrição das Atividades Assinatura do Discente Entrad

a 
Saída 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      

  Marabá, _____, de _________________, ________.      
DOCENTE 

SUPERVISOR/ACOMPANHANTE 
 SUPERVISOR DA 

CONCEDENTE  
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ANEXO III 

 
MODELO DO PLANO DE ATIVIDADES DO ALUNO 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE E BIOLÓGICAS  PLANO DE ATIVIDADES SEMESTRAL DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO Instrumento técnico que deve orientar a programação, o acompanhamento, a supervisão e avaliação do estágio, frente aos objetivos da formação profissional do estudante.         
 PRINCIPAIS ATIVIDADES PREVISTAS RELAÇÃO BÁSICA COM AS DISCIPLINAS / ATIVIDADES CURRICULARES QUE O ESTUDANTE ESTÁ CURSANDO 

                            

   

Estudante:_________________________________________________________________ Curso:____________________________________________________ Semestre: ______ Horário de estágio: _________ às _________ Concedente: ______________________________________________________________ Supervisor de estágio: ______________________________________________________ Inicio/Término: ___/___/____ à ___/___/___ 
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 Marabá, _____, de _________________, ________.      

DOCENTE 
SUPERVISOR/ACOMPANHANTE 

 SUPERVISOR DA 
CONCEDENTE  
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                                                ANEXO IV 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE E BIOLÓGICAS 
 Relatório Semestral de Atividades do Estágio Obrigatório 

 Aluno e Curso 
Nome:_______________________________________________________________________  
Curso:_______________________Período/Semestre:__________________________________ 
matrícula:______________E-mail__________________________________________________ 
Telefone;_____________________________________CPF_____________________________ 
Estágio: 
Nome da Concedente do 
Estágio:__________________________________________________ 
Período de Realização: __/__/__ a __/__/__Telefone do Local de 
Estágio:___________________ 
Duração do Estágio:  
(  ) De 4h/dia ou 20h semanais   (  )de 6h/dia ou 30h semanais  
Horário: _______às_______ 
Relatório:  (   ) PARCIAL, com estágio em andamento 
                  (   ) CONCLUSIVO, com estágio terminado SEM prorrogação. 

Orientação e Supervisão: 
Professor(a) Orientador(a) do Estágio:____________________________________________ 
Supervisor de estágio da Concedente (Nome e Profissão): 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Este Relatório tem por finalidade verificar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo 

estudante estagiário na concedente, de acordo com o seu Plano de Estágio elaborado pelo 
Professor(a) Supervisor/Orientador(a) para o referido período. 
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O Relatório deverá ser respondido pelo estudante estagiário no final de cada período 
(semestre) acadêmico a partir da sua entrada na concedente e entregue ao Coordenador de 
Estágio da Faculdade do estudante estagiário.  

Este formulário está disponível no site do IESB: iesb.unifesspa.edu.br. 
 1. Descreva sumariamente as atividades desenvolvidas no estágio. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
2. As atividades desenvolvidas no estágio estão sendo acompanhadas pelo supervisor da 

Empresa/Instituição? Comente. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________ 
3. As atividades desenvolvidas estão compatíveis com seu Plano de Atividades do Estágio? 
Comente. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4. Comente sobre a (s) visita (s) do professor(a) orientador(a) no local de estágio (concedente). 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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5. As condições de instalação oferecidas pela concedente estão adequadas para a realização do 
estágio? Explique. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
6. Liste e comente os pontos positivos e negativos de seu estágio   
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________ 
 
7. Atribua um conceito ao estágio desenvolvido, usando a seguinte escala. 
(   ) insuficiente          (   ) bom                  (   ) excelente 
(   ) regular                 (   ) muito bom 
 
Que  aspectos contribuíram para o conceito dado. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________ 
8. Contribua com sugestões para melhorar o desenvolvimento do estágio. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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9. Campo específico para avaliação do professor orientador. (se necessário, utilize o verso) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Assinaturas 
Aluno(a)    

(assinatura)  
Supervisor de Estágio da Concedente    

(carimbo e assinatura) 
Prof. (ª) Orientador(a)    

(carimbo e assinatura) 
Relatório entregue no Protocolo da Faculdade __________________________________ Em___/___/___ 

   
(carimbo e assinatura) 

  
  

 


