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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2015/COLENE 

 

Regulamenta as atividades aceitas 
como estágio curricular no curso de 
Engenharia Eletrônica. 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 8/2001/CONEPE, que estabelece as normas 

gerais do estágio curricular dos cursos de graduação da UFS, 

 

CONSIDERANDO o anexo V da Resolução nº 64/2012/CONEPE, que 

estabelece as normas específicas do estágio curricular dos cursos de graduação em 

Engenharia Eletrônica da UFS, 

 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 2/2013/COLENE, que 

regulamenta o estágio no curso de graduação em Engenharia Eletrônica da UFS, 

 

CONSIDERANDO a Lei 5.194 de 24 de Dezembro de 1966, que regula o 

exercício da profissão de engenheiro, em especial seu Art. 7º que descreve as atividades 

e atribuições profissionais do engenheiro, 

 

O Colegiado do curso de graduação em Engenharia Eletrônica – COLENE, no 

uso de suas atribuições,  

 

RESOLVE: 
 
Art. 1° – Alterar as normas regulamentadoras do estágio curricular do curso de 

graduação em Engenharia Eletrônica, determinadas pela Instrução Normativa nº 
2/2013/COLENE, em anexo à presente Instrução Normativa, atualizadas nos termos 
aqui descritos, de modo a especificar as atividades a serem aceitas como estágio 
curricular no curso de Engenharia Eletrônica. 
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Art. 2º – Serão aceitas como estágio curricular no curso de Engenharia 

Eletrônica exclusivamente as atividades realizadas em conformidade com as normas e 
procedimentos regulamentados pela Instrução Normativa nº 2/2013/COLENE, 
especialmente no que tange a necessária inscrição em estágio junto ao curso, a 
submissão e aprovação de Plano de Atividades de Estágio previamente ao início das 
atividades e a realização das atividades de estágio mediante supervisão pedagógica 
designada pela Coordenação de Estágio do curso. 

 
Parágrafo Único – Seguidos os procedimentos referidos no caput, serão aceitas 

como estágio quaisquer atividades realizadas no âmbito da Engenharia Eletrônica, em 
quaisquer entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista ou privada, 
realizadas no Brasil ou no exterior, delimitadas pelo Art. 7º da Lei 5.194 de 24 de 
Dezembro de 1966, especificamente: 

I. desempenho de cargos, funções ou comissões; 
II. planejamento, projeto ou desenvolvimento; 

III. estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e 
divulgação técnica; 

IV. ensino, pesquisa, experimentação e ensaios; 
V. fiscalização de obras e serviços técnicos; 

VI. direção de obras e serviços técnicos; 
VII. execução de obras e serviços técnicos; 

VIII. produção técnica especializada. 
 
Art. 3° – É vedado ao aluno, sob qualquer hipótese, integralizar mais de um 

componente curricular com uma mesma atividade ou disciplina. 
 
Art. 4° – Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data, e revoga as 

disposições em contrário.   
 
 
 
Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 30 de janeiro de 2015. 
 
 
 

Prof. Dr. Leocarlos Bezerra da Silva Lima 
Presidente do COLENE 
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Introdução 

O presente regulamento visa orientar e disciplinar o estágio curricular do curso 
de graduação em Engenharia Eletrônica da UFS, enfatizando e esclarecendo os papéis 
dos alunos, professores, profissionais e empresas envolvidos. 

O estágio é uma atividade curricular de caráter individual, prático e pedagógico, 
deve ser necessariamente supervisionado e pode ser obrigatório (Estágio 
Supervisionado em Engenharia Elétrica I) ou optativo (atividade complementar de 
estágio não obrigatório). A supervisão do estágio é feita na empresa em que o estágio é 
realizado por um Supervisor Técnico e na universidade por um Supervisor Pedagógico. 

O estágio pode-se dar em quaisquer entidades estatais, paraestatais, autárquicas, 
de economia mista ou privada, que proporcionem condições humanas e materiais 
adequadas para a realização do estágio, que viabilizem a supervisão e avaliação do 
mesmo, devendo o estágio necessariamente compreender atividades nas áreas de 
atuação do Engenheiro em Eletrônica delimitadas pelo Art. 7º da Lei 5.194 de 24 de 
Dezembro de 1966, especificamente: 

I. desempenho de cargos, funções ou comissões; 
II. planejamento, projeto ou desenvolvimento; 

III. estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e 
divulgação técnica; 

IV. ensino, pesquisa, experimentação e ensaios; 
V. fiscalização de obras e serviços técnicos; 

VI. direção de obras e serviços técnicos; 
VII. execução de obras e serviços técnicos; 

VIII. produção técnica especializada. 
 
O estágio curricular do curso de graduação em Engenharia Eletrônica da UFS é 

coordenado por uma Comissão de Estágio, presidida por um Coordenador eleito dentre 
seus membros docentes. 

Estagiário 
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O estagiário é o aluno regularmente matriculado no Curso de graduação em 
Engenharia Eletrônica da UFS que esteja realizando estágio, obrigatório ou optativo, 
sob a tutela de um Supervisor Pedagógico na UFS e de um Supervisor Técnico na 
empresa. Portanto, o tempo de duração do estágio só é contabilizado no período em que 
as atividades estiverem sob a referida supervisão. Desta forma, não podem ser aceitos 
como estágio curricular atividades que foram desenvolvidas sem esta supervisão. 
Igualmente, um estágio curricular optativo não pode ser convertido em estágio 
curricular obrigatório, mesmo antes de seu término. Entretanto, um estágio optativo 
pode ter seu caráter modificado para obrigatório, por solicitação do aluno, passando a 
contar o tempo de estágio obrigatório a partir desta modificação. 

Obtenção de Estágio 

Cabe ao Coordenador de Estágio divulgar as informações sobre disponibilidade 
de vagas para estágios nas empresas. O aluno interessado deve solicitar ao Coordenador 
de Estágio o preenchimento de uma destas vagas. Cabe ao Coordenador de Estágio, 
constatando que o aluno preenche os requisitos necessários, encaminhá-lo à empresa.  

Sobre os requisitos necessários à realização do estágio, além dos pré-requisitos 
descritos no Projeto Pedagógico do curso, só deve ser encaminhado aluno para estágio 
curricular optativo caso as atividades de estágio não prejudiquem sua atividades 
normais de integralização de seu currículo dentro dos prazos legais. 

Caso o aluno consiga, por sua iniciativa, vaga para estágio em uma empresa, ele 
deverá propor a realização deste estágio para apreciação e aprovação pela Comissão de 
Estágio com antecedência mínima de 20 dias do início do estágio. 

Obrigações do Estagiário 

Solicitação de Estágio è  Formulário disponibilizado pelo Coordenador de 
Estágio, preenchido e assinado pelo aluno, solicitando vaga para estágio curricular. O 
Coordenador de Estágio atenderá às Solicitações de Estágio obedecendo a ordem em 
que são entregues. A Solicitação de Estágio poderá ser rejeitada caso o aluno solicitante 
não preencha os requisitos necessários. 

Termo de Compromisso de Estágio è  Entregue pelo Coordenador de Estágio, 
deve ser assinado pelo aluno. O aluno deve entregar ainda ao Coordenador de Estágio, 
juntamente com o Termo de Compromisso, uma cópia do Contrato de Estágio assinado 
com a empresa. A entrega do Termo de Compromisso e da cópia do Contrato de Estágio 
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identificam o início de suas atividades na empresa. Após o início das atividades de 
estágio, o Coordenador de Estágio deve designar um Supervisor Pedagógico para o 
estágio num prazo de até 5 (cinco) dias. 

Plano de Atividades de Estágio è  Elaborado sob a orientação dos 
Supervisores Pedagógico e Técnico, deve ser entregue ao Supervisor Pedagógico num 
prazo máximo de 15 dias após a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio. As 
atividades de estágio propostas devem ter correspondência com as atividades 
curriculares já realizadas pelo aluno no curso, tal que o estágio compreenda um 
exercício da formação já obtida. O tempo de estágio passa a ser contado apenas a partir 
da entrega do Plano de Atividades de Estágio pelo aluno, condicionado à aprovação do 
Plano pela Coordenação de Estágio. O Supervisor Pedagógico deve entregar parecer 
sobre o Plano de Atividades ao Coordenador de Estágio num prazo de uma semana após 
seu recebimento, que deve encaminhar à Comissão de Estágio para sua aprovação. 

Relatório Semanal de Atividades de Estágio è  Deve ser enviado ao 
Supervisor Pedagógico por e-mail ao término de toda semana descrevendo as atividades 
desenvolvidas naquela semana e, eventualmente, reportando problemas ou dificuldades. 
Caso o Relatório Semanal não seja enviado ao Supervisor Pedagógico, a semana não 
reportada não poderá ser contabilizada para efeito da totalização da carga horária final 
do estágio. 

Relatório Final de Estágio è  Deve ser entregue ao Coordenador de Estágio ao 
menos 7 (sete) dias úteis antes da data do seminário de defesa do estágio, e deve 
descrever todas as atividades desenvolvidas ao longo de todo o período de estágio, os 
problemas enfrentados e eventuais resultados oriundos de suas atividades. Deverá 
prezar pela boa apresentação e atender as recomendações das normas vigentes da ABNT 
para a confecção de monografias. 

Seminário de Defesa de Estágio è  Deve ser apresentado num prazo máximo 
de 30 dias do término das atividades de estágio perante uma Comissão de Avaliação do 
Estágio, aberto à comunidade, e deve descrever as atividades desenvolvidas ao longo do 
estágio, os problemas enfrentados e eventuais resultados oriundos de suas atividades. 
Deverá ter duração de 15 minutos, com tolerância de mais ou menos 5 minutos. 

São obrigações do estagiário ainda: 

• Desenvolver as atividades previstas no Plano de Atividades de Estágio sob a 
orientação dos Supervisores Pedagógico e Técnico;  

• Cumprir as normas internas da empresa em que o estágio é realizado;  



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica 
 

 

 
 

• Participar, quando convocado, de reuniões promovidas pelo Supervisor 
Pedagógico ou pelo Coordenador de Estágio. 

Avaliação do Estagiário 

Comissão de Avaliação de Estágio è  Nomeada pelo Coordenador de Estágio 
e composta pelo Supervisor Pedagógico, que preside a Comissão, e um outro professor 
da UFS indicado pelo Supervisor Pedagógico.  

Instrumentos de Avaliação è  

• Plano de Atividades, avaliado pelo Supervisor Pedagógico (peso 1);  
• Ficha de Avaliação do Supervisor Pedagógico (peso 2);  
• Relatório Final de Estágio, avaliado pela Comissão de Avaliação de Estágio 

(peso 3); 
• Seminário de Defesa do Estágio, avaliado pela Comissão de Avaliação de 

Estágio (peso 2). 

Condições para Aprovação è   

• Cumprir pelo menos 75% da carga horária exigida no Projeto Pedagógico do 
curso de Engenharia Eletrônica, comprovada obrigatoriamente por atestação 
da empresa sobre o cumprimento do Plano de Atividades; 

• Obter nota não inferior a 5,0 (cinco), calculada por média ponderada das 
notas dos instrumentos de avaliação acima, observando os respectivos pesos. 

Supervisão do Estágio 

O estágio curricular, seja ele obrigatório ou optativo, deve ser supervisionado 
durante toda a sua duração. A supervisão do estágio é feita na empresa em que o estágio 
é realizado por um Supervisor Técnico e na universidade por um Supervisor 
Pedagógico. 

Supervisor Técnico è  Deve ser funcionário da empresa, indicado por ela, 
habilitado a acompanhar as atividades do estagiário durante o estágio e a orientá-lo ou 
treiná-lo quando necessário. Em função do caráter ou complexidade das atividades 
propostas no Plano de Atividades de Estágio, a Comissão de Estágio pode exigir que o 
Supervisor Técnico seja necessariamente Engenheiro competente nestas atividades. 
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Eventualmente, havendo necessidade, o Supervisor Técnico deve discutir o Plano de 
Atividades de Estágio com o Supervisor Pedagógico ou participar da avaliação do 
estagiário. 

Supervisor Pedagógico è  Nomeado pelo Coordenador de Estágio, deve ser 
professor de disciplina profissionalizante ou específica do curso de Engenharia 
Eletrônica. O Coordenador de Estágios deve distribuir homogeneamente a atividade de 
supervisão pedagógica dos estágios entre os professores, não devendo um mesmo 
professor supervisionar simultaneamente mais de 3 (três) estágios.  

Obrigações do Supervisor Pedagógico 

Orientação do Aluno è  Na elaboração do Plano de Atividades de Estágio, em 
sintonia com o Supervisor Técnico, e no desenvolvimento das atividades do estágio, 
conduzindo-o a uma postura ética em relação à prática profissional. 

Avaliação do Plano de Atividades de Estágio è  Deve ser entregue ao 
Coordenador de Estágio num prazo máximo de uma semana após seu recebimento. 

Fiscalização do Cumprimento do Plano de Atividades de Estágio è  Através 
dos Relatórios Semanais de Atividades de Estágio encaminhados pelo estagiário, 
orientando o estagiário no caso de inconformidades, dialogando com o Supervisor 
Técnico e comunicando o Coordenador de Estágio para que medidas sejam tomadas, 
caso necessárias. 

Reuniões de Avaliação è  Deve participar, sempre que convocadas pelo 
Coordenador de Estágio; 

Presidir a Comissão de Avaliação de Estágio è  Deve indicar ao Coordenador 
de Estágio 2 (dois) outros professores de disciplinas profissionalizantes ou específicas 
do curso de Engenharia Eletrônica para compô-la, para juntos avaliarem o Relatório 
Final de Estágio e o Seminário de Defesa de Estágio, e encaminhar os resultados ao 
Coordenador de Estágio na forma de Ata de Reunião de Avaliação de Estágio. 

Comissão de Estágio 

Os estágios curriculares do curso de Engenharia Eletrônica da UFS são 
gerenciados por uma Comissão de Estágio, composta por:  
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• 1 (um) docente eleito pelo Colegiado do curso de graduação em Engenharia 
Eletrônica para um mandato de 2 (dois) anos; 

• De 2 (dois) a 5 (cinco) professores do Departamento de Engenharia Elétrica 
– DEL da UFS eleitos pelo Conselho do DEL para um mandato de 2 (dois) 
anos; 

• 1 (um) representante discente indicado pelo Centro Acadêmico do curso de 
graduação em Engenharia Eletrônica da UFS para um mandato de 2 (dois) 
anos. 

Esta Comissão é presidida por um Coordenador eleito dentre seus membros docentes 
para um mandato de 2 (dois) anos, renovável uma única vez.  

O Coordenador de Estágio deve ter sua carga horária em disciplinas reduzida 
para 8 horas semanais em função de sua dedicação às atividades administrativas de 
coordenação de estágio. 

Compete à Comissão de Estágio: 

• Aprovar os Planos de Atividades de Estágio mediante pareceres dos 
Supervisores Pedagógicos por maioria simples de seus membros, cabendo ao 
Coordenador de Estágio o voto de desempate, caso ocorra; 

• Exercer função de órgão consultivo no que concerne os estágios do curso de 
graduação em Engenharia Eletrônica. 

Obrigações do Coordenador de Estágio 

Contato com Empresas è  Deve criar e manter cadastro das empresas, locais e 
nacionais, que representam campo de estágio para os alunos do curso de graduação em 
Engenharia Eletrônica. A comunicação com as empresas deve ser periódica e uma 
agenda de contatos deve ser elaborada e mantida atualizada com base nos calendários de 
aquisição de estagiários das empresas.  

Divulgação e Encaminhamento è  Deve divulgar entre os alunos as 
informações sobre disponibilidade de vagas para estagiários e encaminhar os 
interessados às empresas. 

Cabe ao DEL, através de solicitação à administração da UFS ou empregando 
seus próprios recursos, prover infraestrutura material e pessoal para dar suporte às 
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atividades acima: secretaria (pessoal e equipamentos), telefone com capacidade para 
ligações interurbanas, fax, recursos para viagem, postagem, etc. 

Planejamento Semestral è  Deve ser elaborado com uma previsão dos 
estágios, supervisores pedagógicos e estagiários para o semestre seguinte, e 
encaminhado no início de cada semestre para a Comissão Geral de Estágio Curricular – 
COGEC da UFS. 

Orientação a Novos Estagiários e Supervisores Pedagógicos è  Deve, com o 
auxílio dos Supervisores Pedagógicos, orientar alunos antes do início do estágio e novos 
Supervisores Pedagógicos sobre a presente regulamentação. 

Parecer sobre Planos de Atividades de Estágio è  Deve apresentar à 
Coordenação de Extensão – CODEX da UFS em até 8 dias úteis após sua aprovação 
pela Comissão de Estágio. 

Reuniões Periódicas è  Devem ser feitas com os Supervisores Pedagógicos e, 
conforme a necessidade, com os estagiários e Supervisores Técnicos, visando conhecer 
os andamentos dos estágios, coordenar e controlar as atividades, dirimir dúvidas e 
facilitar as trocas de ideias e experiências entre os envolvidos.  

Visitas às Empresas è  Recomenda-se que sejam realizadas periodicamente, 
com a participação dos Supervisores Pedagógicos dos estágios ali realizados, desde que 
haja recursos para isso. 

Avaliação Periódica em Colegiado è  Deve ser apresentado ao COLENE ao 
término de cada semestre um relatório de avaliação dos estágios realizados no semestre 
que se passou. 

São obrigações do Coordenador de Estágio ainda: 

• Encaminhar à COGEC o Termo de Compromisso devidamente preenchido 
pela unidade cedente, pelos supervisores pedagógicos e pelo estagiário;  

• Encaminhar ao COLENE Relatórios Finais de Estágio e Atas de Reuniões de 
Avaliação de Estágio;  

• Emitir declarações que comprovem atuação de professor como Supervisor 
Pedagógico ou membro de Comissão de Avaliação de Estágio;  

• Certificar-se da existência da apólice de seguro para os estagiários. 

 


