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As atividades dos Estágios Curriculares Supervisionados I e II serão realizadas de 

acordo com a portaria do Diretor no 01, de 27 de março de 2008, que regulamenta 

os Estágios Curriculares em Engenharia Agronômica, da Faculdade de Ciências 

Agrárias, da Universidade do Oeste Paulista/UNOESTE-SP. 

 

1. ESTÁGIOS 

 

Definem-se como “estágios” todas as atividades não formais de aprendizagem, 

realizadas no âmbito da Universidade, ou externamente à mesma, devidamente orientadas e 

supervisionadas, cuja finalidade é a de proporcionar experiência prática na linha de formação, 

portanto em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, constituindo-se 

em instrumento de integração em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico, 

cultural e científico e de relacionamento humano. 

 

2. ESTÁGIO CURRICULAR 

 

São estágios caracterizados por disciplinas curriculares, aos quais são atribuídos 

créditos; são gerenciados pela Secretaria de Graduação do Curso e Secretaria Especial de 

Estágios do Curso de Engenharia Agronômica. Esta categoria de estágio engloba em seu contexto 

a modalidade de Estágios Supervisionados I e II. 

 

O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Engenharia Agronômica tem por 

objetivo a complementação do processo de ensino-aprendizagem do aluno, capacita-o a planejar, 

executar e avaliar atividades de pesquisa, produção e extensão inseridas no contexto agrícola, 

pecuário e florestal; treinando-o a solucionar, adequadamente, problemas freqüentes 

decorrentes da realização das práticas agronômicas; estimulado-o a desenvolver um raciocínio 



 2

crítico, adotando atitudes de liderança e participando de trabalhos em equipe, tornando-o, dessa 

maneira, um profissional competitivo e inserido dentro do perfil exigido pelo mercado de 

trabalho nos dias atuais. 

Todos esses objetivos permitirão a maior valorização do conhecimento adquirido na 

Universidade, o aperfeiçoamento de conduta pessoal do futuro profissional, conduzindo-o a uma 

melhor formação profissional e, finalmente, a lapidação da forma de aplicação dos conhecimentos 

em resposta aos anseios da sociedade. 

O Estágio Curricular Supervisionado/Orientado é desenvolvido nas modalidades 

Supervisionados I e II como parte das exigências para a Conclusão do Curso de Engenharia 

Agronômica. 

 

2.1 DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES 

SUPERVISIONADOS I e II 

 

2.1.1 ESTÁGIO CURRICULAR EXTERNO (fora das dependências da UNOESTE): 

 

I. DIRETRIZES GERAIS: 

 

ARTIGO 1: Somente poderão realizar as atividades referentes aos Estágios Supervisionados I 

e II os alunos regularmente matriculados nas disciplinas citadas; 

 

Parágrafo 1: A matrícula na disciplina de Estágio Supervisionado será efetuada através da 

matrícula dos alunos no 7o Termo (Estágio Supervisionado I) e 8o Termo (Estágio Supervisionado 

II) juntamente com as demais disciplinas de cada Termo, no período normal previsto no 

calendário escolar, ou seja, nos meses de junho e janeiro;  

 

Parágrafo 2: Caberá à Secretaria Especial de Estágios do Curso de Engenharia Agronômica 

realizar o encaminhamento dos alunos interessados em desenvolver as atividades de estágio 

curricular supervisionado externo; 

 

Parágrafo 3: Caberá também à Secretaria Especial de Estágio elaborar os critérios para a 

seleção dos candidatos quando não houver número suficiente de vagas em um determinado local 
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(UNIDADE CONCEDENTE) bem como a designação do docente orientador para acompanhar o 

estágio de um determinado aluno-estagiário, dentro da área específica, em comum acordo com os 

responsáveis de estágio; 

 

ARTIGO 2: Cada aluno-estagiário deverá cumprir no mínimo 08 horas semanais de atividades de 

estágio, em cada uma das disciplinas, em horário estabelecido na grade do curso no início de cada 

semestre, durante 19 semanas letivas, totalizando 152 horas; 

 

Parágrafo Único: A carga horária de 152 horas fixada para cada uma das disciplinas de Estágio 

Supervisionado está de acordo com a Regulamentação do Projeto Pedagógico do Curso de 

Engenharia Agronômica; 

 

ARTIGO 3: Quando o estágio curricular for realizado externamente à Faculdade de Ciências 

Agrárias/UNOESTE, caberá exclusivamente à Secretaria Especial de Estágios propor à Direção 

do Curso de Engenharia Agronômica, representando a Universidade, a assinatura do Termo de 

Convênio entre esta (UNIDADE INTERVENIENTE de Estágio) e as empresas ou instituições 

(UNIDADES CONCEDENTES de Estágio), de acordo com as exigências no Artigo 5º do Decreto 

87.497/1982, bem como assinar o Termo de Compromisso de Estágio que é celebrado entre o 

estagiário e a empresa, de conformidade com o Artigo 3º da Lei 6.494/1977 e Parágrafo 

primeiro do artigo 6º do Decreto 87.497/1982. 

 

ARTIGO 4: A realização de estágio externo deverá ser precedida da cobertura de seguro 

contra acidentes pessoais em favor do estagiário, nos termos da legislação e normas pertinentes 

em vigor. O início do estágio não deverá ser iniciado sem a efetuação desta cobertura pela 

CONCEDENTE, quando se tratar de estágio remunerado ou pelo próprio estagiário, nas demais 

hipóteses, não cabendo responsabilidade à UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA e ao 

CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA a esse respeito. O nome da seguradora escolhida 

bem como o número da apólice de seguro efetuada deverá ser repassado para a 

INTERVENIENTE (Secretaria Especial de Estágio) antes do início do estágio. 
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ARTIGO 5: A jornada de atividades de estágio curricular a ser cumprida pelo aluno-estagiário, 

deverá ser compatível com o seu horário escolar. Para isso o aluno-estagiário deverá observar 

atentamente sua grade de disciplinas; 

 

II. SOBRE OS ALUNOS: 

 

ARTIGO 6: Para a efetivação do estágio curricular externo, os ALUNOS-ESTAGIÁRIOS 

deverão cumprir algumas obrigações, que são destacadas a seguir: 

 

a) Cumprir fielmente, com todo empenho e interesse, a programação de estágio elaborada 

pela UNIDADE CONCEDENTE de estágio, comunicando em tempo hábil quando for o 

caso, a impossibilidade de fazê-lo; 

b) Cumprir todas as normas da UNIDADE CONCEDENTE, decorrentes do regulamento 

interno da mesma, ou qualquer outra exigência que vierem a ser solicitadas durante o 

tempo em que o ESTAGIÁRIO permanecer nas dependências da empresa; 

c) Responder por perdas e danos e rescisão de contrato conseqüentes da inobservância das 

normas internas ou das constantes no TERMO DE COMPROMISSO; 

d) Apresentar à UNIDADE CONCEDENTE e à INTERVENIENTE, sempre que requisitado, 

relatório circunstanciado sobre o estágio realizado; 

e) O estagiário deverá informar de imediato ou pôr escrito à UNIDADE CONCEDENTE 

qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula na Instituição de Ensino 

INTERVENIENTE, ficando ele responsável pôr quaisquer despesas causadas pela 

ausência dessa informação; 

f) O estagiário deverá ter a devida atenção às imunizações e vacinas (Febre Amarela, 

Tétano, Difteria, Hepatite A, Hepatite B, Sabin e Sarampo) bem como quanto aos 

cuidados para prevenção de acidentes de acordo com o local/região de estágio. Para a 

atualização da carteira de vacinação os alunos-estagiários interessados em realizar 

estágio externo à Universidade deverão entrar em contato com o Hospital 

Universitário/Hospital das Clínicas e solicitar as informações cabíveis; 

g) O estagiário é responsável por esta atualização da carteira de vacinação bem como 

responsável pôr qualquer ônus que acarretar pelo não cumprimento desta diretriz; 
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h) Os estagiários deverão manter alerta a mentalidade quanto à prevenção de acidentes no 

local de estágio, 

i) O estagiário deve ler as normas de segurança e usar os equipamentos de proteção 

adequados para cada tipo de trabalho executado. Utilizando-os estará prevenindo 

acidentes, mesmo nas atividades rotineiras; 

 

Parágrafo 1: A não entrega ou entrega em data posterior àquela estabelecida pela Secretaria 

Especial de Estágios, dos documentos exigidos para implementação, efetivação e finalização do 

Estágio Supervisionado Externo – entre eles Termo de Compromisso, Seguro Contra Acidentes 

Pessoais, Avaliação pelo Supervisor, Boletim de Freqüência e Conceito Final do Estagiário, 

acarreta, automaticamente, na anulação do estágio.      

 

Parágrafo 2: Em casos de dispensa médica devidamente comprovada durante o período de 

realização do estágio, e notificada à Coordenação do Curso antes da data de encerramento do 

semestre letivo, o conceito do aluno permanecerá NC (não compareceu) até que as atividades 

sejam posterior e integralmente por ele cumpridas.  

 

III. SOBRE A UNIVERSIDADE (INTERVENIENTE): 

 

ARTIGO 7: À INTERVENIENTE também são destacadas algumas obrigações: 

 

a) Encaminhar o ALUNO-ESTAGIÁRIO à UNIDADE CONCEDENTE o qual deverá ter o 

conhecimento das normas e procedimentos para o cumprimento do estágio; 

b) Encaminhar o ALUNO-ESTAGIÁRIO à UNIDADE CONCEDENTE mediante carta de 

apresentação, sem a qual este não poderá iniciar o estágio. Para a elaboração da carta de 

apresentação o interessado no estágio deverá fornecer, obrigatoriamente, à Secretaria 

Especial de Estágios da Interveniente as informações como destinatário, cargo, setor, 

nome e endereço da Empresa/Instituição concedente do estágio. Sem estas informações 

esta carta não será redigida; 

c) Acompanhar as atividades de estágio curricular supervisionado e proceder à avaliação do 

desempenho do ALUNO-ESTAGIÁRIO para fins escolares, de acordo com seu 

regulamento interno; 
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d) Designar os docentes orientadores do estagiário, cadastrados no Curso de Engenharia 

Agronômica, de acordo com a área específica de estágio, para realizar também o 

acompanhamento das atividades do estagiário na empresa, entre outras atividades. É 

facultado aos docentes orientadores o direito de exercer a orientação de alunos-

estagiários bem como o número de orientados (no máximo 3 orientações); 

 

IV. SOBRE A EMPRESAS/INSTITUIÇÕES (CONCEDENTES DE ESTÁGIO): 

 

ARTIGO 8: Os estagiários deverão procurar instituições/empresas CONCEDENTES DE 

ESTÁGIO empenhadas em cumprir as obrigações destacadas a seguir: 

a) Proporcionar ao estagiário as experiências válidas para a complementação do ensino e de 

aprendizagem, bem como o material para sua execução, ressalvada a autonomia científica 

do trabalho desenvolvido; 

b) Atribuir ao estagiário as tarefas compatíveis com a natureza de seu curso, de acordo com 

as atividades previstas no plano de estágio; 

c) Oferecer condições físicas e materiais indispensáveis ao desempenho do estagiário; 

d) Comunicar à INTERVENIENTE quaisquer interrupções ou problemas ocorridos com o 

ESTÁGIÁRIO durante o estágio, para que sejam tomadas as medidas cabíveis; 

e) Prestar, oficialmente, todo o tipo de informação sobre o desenvolvimento do estágio e da 

atividade do estagiário que venha a se fazer necessária, ou que seja solicitada pela 

INTERVENIENTE; 

f) Garantir, mediante a participação dos orientadores (Universidade), a orientação quanto ao 

desenvolvimento do projeto, programa e atividade; 

g) A UNIDADE CONCEDENTE fornecerá ao ESTAGIÁRIO, ao final do estágio, Declaração 

de Atividades (Certificado) contendo o período de realização das atividades bem como a 

carga horária; 

h) A UNIDADE CONCEDENTE também fornecerá à INTERVENIENTE - Secretaria 

Especial de Estágios os impressos de "Avaliação do Estagiário pelo Supervisor Interno", 

o "Boletim de Freqüência do Estagiário" e o "Conceito Final do Estagiário", devidamente 

preenchidos, na data estabelecida pela Secretaria Especial de Estágios, para que esta 

possa verificar o desempenho do ESTAGIÁRIO, no que diz respeito à carga horária 

cumprida bem como à execução das atividades de estágio. Informamos que a referida 
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avaliação é caracterizada como de CARÁTER SIGILOSO, e servirá para analisar o 

comportamento do acadêmico “in situ”. Deve-se destacar que os impressos acima 

descritos serão encaminhados pela INTERVENIENTE – Secretaria Especial de Estágios 

ao Supervisor do Estagiário designado pela UNIDADE CONCEDENTE. 

 

V. SOBRE A AVALIAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO: 

 

ARTIGO 9: A avaliação do Estágio Curricular Supervisionado será realizada em função do 

desempenho do aluno-estagiário nas atividades de estágio executadas externamente à 

UNOESTE.  

 

Parágrafo 1: Desta forma, ao término do semestre letivo, o aluno-estagiário deverá apresentar 

um relatório detalhado sobre suas atividades de estágio, em data pré-estabelecida pela 

Secretaria Especial de Estágio, considerando os seguintes aspectos: 

 

a) o aluno-estagiário que não entregar o relatório é automaticamente considerado reprovado 

na disciplina, salvo casos estabelecidos no parágrafo 2 do artigo 6; 

b) a entrega do relatório em data posterior àquela estabelecida pela Secretaria Especial de 

Estágio implica em um decréscimo na Média Final do aluno-estagiário, estabelecido pelos 

professores coordenadores da disciplina, de acordo com o atraso ocorrido na entrega. 

 

Parágrafo 2: Os alunos-estagiários da disciplina de Estágio Supervisionado II (8o termo) terão 

sua Média Final totalmente representada pela média das notas do relatório, atribuídas pelos 

professores coordenadores da disciplina, não havendo a apresentação oral-expositiva das 

informações contidas neste. 

 

Parágrafo 3: Além disso, como parte do processo de aprendizagem, o aluno-estagiário da 

disciplina de Estágio Supervisionado I (7o termo), deverá realizar uma apresentação oral-

expositiva das informações presentes no relatório a uma banca examinadora indicada pela 

Secretaria Especial de Estágios; 

 



 8

Parágrafo 4: As bancas examinadoras da apresentação oral-expositiva serão compostas 

preferencialmente pelo Presidente da Banca (Responsável ou Sub-responsáveis de estágio), pelo 

Orientador do aluno (Docente indicado pela Secretaria Especial de Estágios) e por um docente 

convidado da própria instituição de ensino. Esta banca também exercerá a função de argüição 

dos alunos-estagiários com relação às informações presentes no relatório e na apresentação 

oral-expositiva; 

 

Parágrafo 5: Os alunos matriculados, em cada semestre letivo, na disciplina de Estágio 

Supervisionado I, deverão realizar a apresentação oral-expositiva aberta à comunidade, 

contemplando o conjunto de atividades desenvolvidas no estágio; 

 

Parágrafo 6: A Secretaria Especial de Estágios divulgará com antecedência mínima de 30 dias 

ao início das avaliações ora descritas, para os alunos do 7o termo e Orientadores (Instituição de 

Ensino) a composição das bancas examinadoras, local, datas e horários das apresentações oral-

expositivas; 

 

Parágrafo 7: A apresentação oral-expositiva terá duração no mínimo de 15 e máximo de 20 

minutos sendo que, após este tempo a banca examinadora poderá dispor de no máximo 10 minutos 

para a argüição do aluno-estagiário; 

 

Parágrafo 8: Ao final da apresentação oral-expositiva dos estágios bem como da argüição dos 

alunos, na ausência dos alunos-estagiários, a banca examinadora deverá atribuir uma nota 

variando de 0 a 10 para os seguintes itens presentes em um formulário específico de avaliação: a) 

Análise do relatório final (peso 3); b) Clareza e qualidade das informações apresentadas pelo 

estagiário (peso 3); c) Resposta do avaliado à argüição realizada pela banca examinadora (peso 

4). A nota de cada avaliador para cada item será calculada da seguinte forma: (NxP)/10, onde 

N=Nota do item avaliado e P=peso dado a cada item, sendo que a soma dos pesos é igual a 10. 

Cada membro da banca examinadora redigirá suas notas em um único formulário de avaliação, 

cuja Média Final será calculada através da Média das Notas de cada examinador (Examinador 1 + 

Examinador 2 + Examinador 3)/Número de Examinadores (3); 
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Parágrafo 9: A Freqüência, comprovada através do Boletim de Freqüência do Estagiário também 

será considerada na avaliação das disciplinas de Estágio Supervisionado de ambos os termos (7o e 

8o), sendo que o aluno-estagiário que apresentar freqüência inferior a 75% estará 

automaticamente reprovado; 

 

Parágrafo 10: O Formulário de Avaliação do Estagiário pelo Supervisor Interno, fornecido à 

Unidade Concedente, também será considerado na avaliação, sendo que o aluno-estagiário que 

apresentar desempenho insatisfatório de acordo com a avaliação de seu supervisor será 

submetido a uma avaliação específica, por todos os membros da Secretaria Especial de Estágio, 

que decidirá sobre sua situação; 

 

Parágrafo 11: As médias finais (formulários específicos de avaliação juntamente com a Tala de 

Notas Bimestrais) serão entregues à Secretaria de Graduação para que a mesma seja 

responsável pela publicação das mesmas em edital e no sistema intranet (disponível para alunos e 

docentes). Será considerado aprovado o aluno-estagiário que obtiver Média Final igual ou 

superior a 6,0 (seis); 

 

2.1.2 ESTÁGIO CURRICULAR INTERNO (dentro das dependências da UNOESTE): 

 

VI. DIRETRIZES GERAIS: 

 

ARTIGO 10: Para o cumprimento dos objetivos propostos, os alunos que realizarem o Estágio 

Supervisionado Interno irão desenvolver, no período de um semestre, atividades agronômicas 

coletivas e/ou individuais; 

 

ARTIGO 11: As atividades coletivas serão planejadas e supervisionadas pelos docentes 

coordenadores das disciplinas de Estágio Supervisionado; 

 

ARTIGO 12: As atividades individuais serão planejadas e supervisionadas por um docente 

cadastrado no curso de Agronomia, que será o docente orientador de Estágio Supervisionado 

Interno do aluno-estagiário; 
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VII. SOBRE OS ALUNOS: 

 

ARTIGO 13: Somente poderão realizar as atividades referentes aos Estágios Supervisionados I 

e II os alunos regularmente matriculados nas disciplinas citadas; 

 

ARTIGO 14: Em observância ao Projeto Pedagógico do Curso de Agronomia da UNOESTE, cada 

aluno-estagiário deverá cumprir 08 horas semanais de atividades de estágio, em cada uma das 

disciplinas, em horário estabelecido na grade do curso no início de cada semestre, durante 19 

semanas letivas, totalizando 152 horas; 

 

ARTIGO 15: Para tanto, o aluno-estagiário poderá solicitar a orientação de um docente 

cadastrado no curso, de acordo com a área de interesse; 

 

ARTIGO 16: O aluno-estagiário terá que firmar, entre ele e seu orientador, um Termo de 

Compromisso de Orientação de Estágio Supervisionado Interno, o qual deverá ser preenchido por 

ambos e entregue aos docentes coordenadores das referidas disciplinas de estágio, em data 

previamente estabelecida pelos mesmos; 

 

ARTIGO 17: Juntamente com seu orientador, o aluno-estagiário também deverá elaborar e 

encaminhar à coordenação da disciplina de Estágio Supervisionado, no início de cada semestre 

letivo, um Cronograma de Atividades (Plano de Estágio), também em data previamente 

estabelecida pelos coordenadores; 

 

ARTIGO 18: Além das atividades estabelecidas pelos seus respectivos orientadores, os alunos 

matriculados nas disciplinas de Estágio Supervisionado I e II terão que desenvolver outras 

atividades, no horário para tal estabelecido, quando estas lhes forem solicitadas pelos docentes 

coordenadores das citadas disciplinas; 

 

ARTIGO 19: A avaliação do Estágio Curricular Supervisionado Interno será realizada em função 

do desempenho do aluno nas atividades de estágio executadas; 
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Parágrafo 1: Portanto, ao final do semestre o aluno-estagiário deverá elaborar, sob a supervisão 

de seu orientador, um relatório contendo a descrição de todas as atividades executadas no 

estágio, o qual será entregue à coordenação das disciplinas em data pré-estabelecida; 

 

Parágrafo 2: Além disso, como parte do processo de aprendizagem, o aluno-estagiário da 

disciplina de Estágio Supervisionado I (7º termo) deverá realizar uma apresentação oral-

expositiva das informações presentes no relatório a uma banca examinadora indicada pela 

Secretaria Especial de Estágios; 

 

ARTIGO 20: Para a efetivação do estágio curricular interno, os ALUNOS-ESTAGIÁRIOS 

deverão cumprir algumas obrigações, que são destacadas a seguir: 

 

a) Cumprir fielmente, com todo empenho e interesse, a programação de estágio elaborada, 

comunicando em tempo hábil quando for o caso, a impossibilidade de fazê-lo; 

b) Cumprir todas as normas decorrentes do regulamento interno do setor de realização do 

estágio, ou qualquer outra exigência que vierem a ser solicitadas durante o tempo em que 

o ESTAGIÁRIO permanecer nas dependências do ambiente de estágio; 

c) Responder por perdas e danos e rescisão de contrato conseqüentes da inobservância das 

normas internas ou das constantes no TERMO DE COMPROMISSO; 

d) O estagiário deverá informar de imediato ou pôr escrito aos Coordenadores e Orientador 

do estágio qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula na Instituição 

de Ensino, ficando ele responsável pôr quaisquer despesas causadas pela ausência dessa 

informação; 

e) O estagiário deverá ter a devida atenção às imunizações e vacinas (Febre Amarela, 

Tétano, Difteria, Hepatite A, Hepatite B, Sabin e Sarampo) bem como quanto aos 

cuidados para prevenção de acidentes de acordo com o local/região de estágio. Para a 

atualização da carteira de vacinação os alunos-estagiários interessados em realizar 

estágio externo à Universidade deverão entrar em contato com o Hospital 

Universitário/Hospital das Clínicas e solicitar as informações cabíveis; 

f) O aluno-estagiário é responsável por esta atualização da carteira de vacinação bem como 

responsável pôr qualquer ônus que acarretar pelo não cumprimento desta diretriz; 
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g) O aluno-estagiário deverá manter ciente a mentalidade quanto à prevenção de acidentes 

no local de estágio, 

h) O aluno-estagiário deverá ler as normas de segurança e usar os equipamentos de proteção 

adequados para cada tipo de trabalho executado. Utilizando-os estará prevenindo 

acidentes, mesmo nas atividades rotineiras; 

 

Parágrafo 1: A não entrega ou entrega em data posterior àquela estabelecida pela Secretaria 

Especial de Estágios, dos documentos exigidos para implementação, efetivação e finalização do 

Estágio Supervisionado Interno através de atividades desenvolvidas sob a supervisão de um 

docente orientador – entre eles Termo de Compromisso, Cronograma De Atividades (Plano de 

Estágio), Ficha de Acompanhamento de Freqüência e Formulário de Avaliação, acarreta, 

automaticamente, na anulação do estágio.      

 

Parágrafo 2: Em casos de dispensa médica devidamente comprovada durante o período de 

realização do estágio, e notificada à Coordenação do Curso antes da data de encerramento do 

semestre letivo, o conceito do aluno permanecerá NC (não compareceu) até que as atividades 

sejam posterior e integralmente por ele cumpridas.  

 

VIII. SOBRE OS DOCENTES ORIENTADORES: 

 

ARTIGO 21: É facultado a todo e qualquer docente cadastrado no curso de Engenharia 

Agronômica da UNOESTE, orientar ou não um aluno-estagiário na execução de suas atividades de 

Estágio Supervisionado, quando por este lhe for solicitado; 

 

ARTIGO 22: Os docentes que aceitarem orientar os alunos deverão firmar, juntamente com 

estes, um Termo de Compromisso de Orientação de Estágio Supervisionado Interno, o qual lhes 

será entregue pelo aluno, através da Secretaria Especial de Estágios; 

 

ARTIGO 23: Em comum acordo, o orientador e o aluno-estagiário deverão elaborar, de forma 

sucinta, um Cronograma de Atividades (Plano de Estágio) previsto para o semestre, e encaminha-

lo à coordenação das disciplinas de estágio na data pré-estabelecida; 
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ARTIGO 24: O docente orientador deve ter a ciência de que o período de estágio de cada uma 

das disciplinas é semestral, e que cada aluno tem disponível e deve realizar as atividades do 

estágio num período semanal mínimo de 08 horas, totalizando 152 horas em 19 semanas letivas; 

 

ARTIGO 25: É obrigação do docente orientador acompanhar o cumprimento das atividades 

semanais atribuídas ao aluno-estagiário, dando ciência de sua supervisão através de uma Ficha de 

Acompanhamento de Estágio Supervisionado Interno, será entregue a coordenação da disciplina 

ao final do período de estágio, em data estabelecida; 

 

ARTIGO 26: A Ficha de Acompanhamento de Estágio Supervisionado Interno será considerada 

documento comprovante da freqüência do aluno-estagiário; 

 

ARTIGO 27: A Ficha de Acompanhamento de Estágio deverá ser preenchida pelo professor 

orientador do aluno-estagiário, assumindo caráter sigiloso; 

 

ARTIGO 28: Também é de responsabilidade do docente orientar o aluno-estagiário na 

elaboração do Relatório de Estágio, o qual deverá conter todas as atividades de estágio 

executadas pelo aluno no transcorrer do semestre, devendo ser por ele entregue ao final do 

mesmo; 

 

ARTIGO 29: Ao final do período de estágio, cada docente orientador deverá preencher um 

Formulário de Avaliação de Estágio Supervisionado Interno, no qual constarão informações sobre 

o desempenho do aluno na realização das tarefas a ele atribuídas pelo orientador durante o 

decorrer do estágio; 

 

ARTIGO 30: A Ficha de Avaliação de Estágio Supervisionado Interno deverá ser preenchida 

pelo professor orientador do aluno-estagiário, assumindo caráter sigiloso; 

 

XIX. SOBRE A AVALIAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO: 
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ARTIGO 31: A avaliação do Estágio Curricular Supervisionado será realizada em função do 

desempenho do aluno-estagiário nas atividades de estágio executadas internamente à 

UNOESTE.  

 

Parágrafo 1: Desta forma, ao término do semestre letivo, o aluno-estagiário deverá apresentar 

um relatório detalhado sobre suas atividades de estágio, em data pré-estabelecida em data pré-

estabelecida pela Secretaria Especial de Estágios, considerando os seguintes aspectos: 

 

a) o aluno-estagiário que não entregar o relatório é automaticamente considerado reprovado 

na disciplina, salvo casos estabelecidos no parágrafo 2 do artigo 20; 

b) a entrega do relatório em data posterior àquela estabelecida pela Secretaria Especial de 

Estágios implica em um decréscimo na Média Final do aluno-estagiário, estabelecido pelos 

professores coordenadores da disciplina, de acordo com o atraso ocorrido na entrega. 

 

Parágrafo 2: Os alunos-estagiários da disciplina de Estágio Supervisionado II (8o termo) terão 

sua Média Final totalmente representada pela média das notas do relatório, atribuídas pelos 

professores coordenadores da disciplina, não havendo a apresentação oral-expositiva das 

informações contidas neste. 

 

Parágrafo 3: Além disso, como parte do processo de aprendizagem, o aluno-estagiário da 

disciplina de Estágio Supervisionado I (7º termo) deverá realizar uma apresentação oral-

expositiva das informações presentes no relatório a uma banca examinadora indicada pela 

Secretaria Especial de Estágios; 

 

Parágrafo 4: As bancas examinadoras da apresentação oral-expositiva serão compostas 

preferencialmente pelo Presidente da Banca (Responsável ou Sub-Responsáveis de Estágios), pelo 

Orientador do aluno (Docente indicado pela Secretaria Especial de Estágios) e por um docente 

convidado da própria instituição de ensino. Esta banca também exercerá a função de argüição 

dos alunos-estagiários com relação às informações presentes no relatório e na apresentação 

oral-expositiva; 
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Parágrafo 5: A Secretaria Especial de Estágios divulgará com antecedência para os alunos da 

disciplina de Estágio Supervisionado I (7o termo) e Orientadores (Instituição de Ensino) a 

composição das bancas examinadoras, local, datas e horários das apresentações oral-expositivas; 

 

Parágrafo 6: A apresentação oral-expositiva terá duração no mínimo de 15 e máximo de 20 

minutos sendo que, após este tempo a banca examinadora poderá dispor de no máximo 10 minutos 

para a argüição do aluno-estagiário; 

 

Parágrafo 7: Ao final da apresentação oral-expositiva dos estágios bem como da argüição dos 

alunos, na ausência dos alunos-estagiários, a banca examinadora deverá atribuir uma nota 

variando de 0 a 10 para os seguintes itens presentes em um formulário específico de avaliação: a) 

Análise do relatório final (peso 3); b) Clareza e qualidade das informações apresentadas pelo 

estagiário (peso 3); c) Desempenho do estagiário à argüição realizada pela banca examinadora 

(peso 4). A nota de cada examinador para cada item será calculada da seguinte forma: (NxP)/10, 

onde N=Nota do item avaliado e P=peso dado a cada item, sendo que a soma dos pesos é igual a 

10. Cada membro da banca examinadora redigirá suas notas em um único formulário de avaliação, 

cuja Média Final será calculada através da Média das Notas de cada examinador (Examinador 1 + 

Examinador 2 + Examinador 3)/Número de Examinadores (3); 

 

Parágrafo 8: A Freqüência, comprovada através de Ficha de Acompanhamento de Estágio 

Supervisionado Interno também será considerada na avaliação, sendo que o aluno-estagiário que 

apresentar freqüência inferior a 75% estará automaticamente reprovado; 

 

Parágrafo 9: O Formulário de Avaliação de Estágio Interno, fornecido pelo docente orientador, 

também será considerado na avaliação, sendo que o aluno-estagiário que apresentar desempenho 

insatisfatório de acordo com a avaliação de seu orientador estará automaticamente reprovado; 

 

Parágrafo 10: As médias finais (formulários específicos de avaliação juntamente com a tala de 

notas bimestrais) serão entregues à Secretaria de Graduação para que a mesma seja responsável 

pela publicação das mesmas em edital e no sistema intranet (disponível para alunos e docentes). 

Será considerado aprovado o aluno-estagiário que obtiver Média Final igual ou superior a 6,0 

(seis); 
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3. ESTÁGIO EXTRACURRICULAR - MODALIDADE DE TRABALHO 

(PROFISSIONALIZANTE) 

 

Os Estágios desta natureza também têm a finalidade de lapidar os conhecimentos 

acadêmicos e aproximar o estudante do mercado de trabalho, sendo uma oportunidade que se 

oferece ao mesmo de integração entre a teoria e a prática agronômica, antes do ingresso formal 

neste mercado. 

Estes estágios têm a duração variada, permitindo ao aluno realizá-los durante o período 

de aulas (conforme sua disponibilidade e em função de sua grade curricular) ou em períodos de 

férias. 

 

3.1 ESTÁGIOS INTERNOS 

 

X. DIRETRIZES GERAIS: 

 

ARTIGO 32: São estágios oferecidos dentro da Universidade por meio de seus docentes, 

mediante suas próprias regulamentações, não sofrendo a interferência da Secretaria Especial de 

Estágios. Cabe a cada aluno consultar os docentes responsáveis de cada área, para obter a sua 

aceitação como estagiário. Além disso, a comprovação das atividades de estágio deverá ser 

realizada pelo próprio docente responsável pelo aluno-estagiário, através da emissão de um 

certificado. 

 

ARTIGO 33: Além do desenvolvimento das atividades relacionadas à área de característica 

extensionista dentro da Universidade, esta modalidade de estágio também permite o 

desenvolvimento de pesquisa institucional científica através do Programa de Bolsas de Iniciação 

Científica (PROBIC) e do Programa Especial de Iniciação Científica (PEIC). A Iniciação Científica 

visa à formação geral do aluno graduando, à reflexão e à criatividade por meio de projeto 

vinculado a uma atividade de Pesquisa Docente, capaz de proporcionar o conhecimento das etapas 

da investigação científica. Nestes dois casos os certificados de conclusão das atividades são 

emitidos pela Coordenadoria Central de Pesquisa (CCPq) da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da 

UNOESTE. 
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3.2 ESTÁGIOS EXTERNOS 

 

XI. DIRETRIZES GERAIS: 

 

ARTIGO 34: Podem ser realizados em empresas, instituições oficiais ou particulares de ensino, 

pesquisa e extensão, órgãos governamentais, propriedades rurais, cooperativas agrícolas, entre 

outros locais, decorrentes de Convênios mantidos com estas entidades, celebrados pela 

Secretaria Especial de Estágios ou pela própria Unidade Concedente de Estágio, a partir da 

solicitação dos alunos ou por iniciativa da Secretaria Especial, além de estágios articulados pelos 

próprios alunos e orientadores, em contato direto com as instituições. Cabe ressaltar que todas 

as diretrizes concernentes aos Artigos 3, 4, 5, 6, 7 (itens a e b), 8 (itens a a g) e 9 aplicadas ao 

Estágio Curricular Externo são válidas para o Estágio Extracurricular (Profissionalizante) 

Externo. Portanto, os estágios desta natureza são realizados com a interveniência da Faculdade 

de Ciências Agrárias/Curso de Engenharia Agronômica/UNOESTE através da sua Secretaria 

Especial de Estágios. 

 

4. ESTÁGIO EXTRACURRICULAR – MODALIDADE DE VIVÊNCIA 

 

Esta modalidade busca propiciar ao aluno de 1o e 2o Termos (1o ano) uma introdução 

gradual na vivência agronômica, para que o mesmo possa iniciar a fase de análise e compreensão 

de situações que surgem no cotidiano do Engenheiro Agrônomo, e que assim possa reconhecer os 

elementos necessários para uma atuação adequada no mercado de trabalho. 

Estes estágios têm a duração variada, permitindo ao aluno realizá-los durante o período 

de aulas (conforme sua disponibilidade e em função de sua grade curricular) ou em períodos de 

férias. 

 

4.1 ESTÁGIOS INTERNOS 

 

XII. DIRETRIZES GERAIS: 

 

ARTIGO 35: São oferecidos apenas dentro da Universidade por meio de seus docentes, 

mediante suas próprias regulamentações, não sofrendo a interferência da Secretaria Especial de 
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Estágios do curso. Cabe a cada aluno consultar os docentes responsáveis de cada área, para 

obter a sua aceitação como estagiário. Além disso, no final do período de estágio, a comprovação 

das atividades deverá ser realizada pelo próprio docente responsável pelo aluno-estagiário 

através da emissão de um certificado, no qual deverá ser impresso em papel timbrado, assinado 

pelo responsável das atividades, datado e constando, ainda, o período de estágio e a carga 

horária. 

 

 

 

 

Diretrizes Aprovadas pelo Colegiado do Curso de Engenharia Agronômica em reunião 

realizada em 26/03/2008. 
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Prof. Carlos Sérgio Tiritan (Coordenador do Curso) 
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Prof. Fábio Fernando de Araújo 
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Profa. Vânia Maria Ramos 


