
Resolução CONSEPE:015/2015 

 

Aprova Norma que regulamenta o Estágio 

Obrigatório e Não Obrigatório na 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.  
 

 

O Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - CONSEPE, da Universidade Vale do 

Rio Doce – UNIVALE, em Reunião Ordinária realizada no dia 09 de março de 2015, 

em cumprimento às determinações estatutárias e regimentais, 

 

Resolve: 
 
Art. 1º. Aprovar a Norma que regulamenta o Estágio Obrigatório e Não Obrigatório 

da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. 

 
Art. 2º. Esta Resolução altera a Resolução CONSEPE 013/2007. 
 
 
Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

  

 

 
Governador Valadares, 09 de março de 2015. 

 
 
 
 
 

Prof. Prof. José Geraldo Lemos Prata 
Presidente do CONSEPE 
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NORMA QUE REGULAMENTA O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO 
NA UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE 

 
CAPÍTULO I 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O ESTÁGIO NA UNIVALE 

 

Art. 1º - O Estágio na UNIVALE, nos termos da Lei 11788/2008, é ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, acadêmico e/ou profissional, que visa ao 
discente regularmente matriculado na Universidade, o aprendizado de competências próprias da 
atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o seu desenvolvimento para a vida 
cidadã e para o trabalho.  

§ 1º - O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo 
do educando.  

§ 2º - As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica desenvolvidas pelo 
aluno, poderão ser equiparadas ao estágio, caso esteja previsto no projeto pedagógico do curso.   

Art. 2º - O estágio na UNIVALE poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme 
determinação das diretrizes curriculares, do projeto pedagógico dos cursos, da modalidade e área de 
ensino, e da presente norma.  

§ 1º - Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto pedagógico do curso, cuja carga 
horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.  

§ 2º - Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga 
horária regular e obrigatória, devidamente registrado no Histórico Escolar do discente (no campo de 
observações).  

Art. 3º - As modalidades de estágio previstas nos parágrafos do artigo anterior não criam vínculo 
empregatício de qualquer natureza entre as partes envolvidas, observados os seguintes requisitos:  

I – matrícula e freqüência regular do aluno no curso superior;  

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a 
UNIVALE;  

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo 
de compromisso.  
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§ 1º -  O estágio como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento 
efetivo do professor orientador da UNIVALE e do supervisor da parte concedente.  

§ 2º -  O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida 
no termo de compromisso ou ainda daquelas previstas na legislação específica, poderá caracterizar 
vínculo empregatício do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação 
trabalhista e previdenciária.  

Art. 4º - O estudante poderá escolher o local de estágio, bem como selecionar a empresa 
concedente a partir da lista de empresas conveniadas, organizada pelo Setor de Estágio da Univale ou 
pelos agentes de integração.  

Art. 5º - A UNIVALE poderá receber como estagiários discentes de outras instituições de ensino 
superior ou estabelecimentos de ensino, sendo obrigatória a celebração do termo de compromisso com 
as partes envolvidas. 

Art. 6º - As modalidades e a duração do estágio obedecerão às diretrizes curriculares, e ou ao 
projeto pedagógico do curso, e ou à legislação vigente. 

CAPÍTULO II 

DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

Art. 7º - O estágio obrigatório deve ser cumprido no tempo e período definido no projeto 
pedagógico do curso. 

Parágrafo único - O não cumprimento do estágio obrigatório, nos termos previstos no caput 
deste artigo, acarretará matrícula em dependência sujeita às mesmas condições de pagamento para as 
demais disciplinas ou componentes curriculares.  

Art. 8º - Para o cumprimento do estágio obrigatório, o discente da UNIVALE que exercer 
atividades laborais compatíveis com sua área/curso de formação, poderá requerer o aproveitamento 
das atividades profissionais junto ao colegiado de curso. 

Parágrafo único - O aproveitamento das atividades profissionais como estágio curricular 
supervisionado, na totalidade ou em parte, fica condicionado à aprovação do colegiado de curso, em 
conformidade com a legislação em vigor, o projeto pedagógico do curso e as especificidades das áreas 
profissionais.  

Art. 9º - A emissão de documentos de conclusão do curso e a colação de grau estão 
condicionadas ao cumprimento do estágio obrigatório e sua inerente aprovação. 

Art. 10º - No cumprimento do estágio obrigatório, o estagiário poderá receber bolsa ou outra 
contraprestação que venha a ser concedida voluntariamente pela parte concedente, devendo a mesma 
constar no termo de compromisso. 



3 

 

CAPÍTULO III 

DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

Art. 11 - O estágio não obrigatório poderá ser realizado ao longo do curso em conformidade com 
a legislação em vigor e o projeto pedagógico do curso, objetivando atender ao discente que tenha 
interesse em enriquecer seu desenvolvimento vivencial com o da atuação profissional.  

Parágrafo único - Serão consideradas como estágio não obrigatório, as atividades 
desenvolvidas que forem inerentes ao curso de graduação do estagiário e previsto no projeto 
pedagógico do curso.  

Art. 12 - A realização de estágio não obrigatório pelo educando, não o exime de cumprir o 
estágio obrigatório previsto no projeto pedagógico do curso; 

Art. 13 - E obrigatória a concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação ao estagiário, 
bem como a do auxilio transporte para o estágio não obrigatório. 

Art. 14 - Havendo interesse das partes na continuidade das atividades do estágio não 
obrigatório, as mesmas podem ser prorrogadas mediante formalização de termo aditivo, desde que a 
duração do estágio na mesma concedente não exceda a 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de 
estagiário portador de deficiência. 

CAPÍTULO IV 

DA OBRIGAÇÃO DA UNIVALE 

Art. 15 - São obrigações da UNIVALE em relação aos estágios de seus educandos:  

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente 
legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as 
condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da 
formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;  

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural 
e profissional do educando;  

III – indicar professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  

IV – exigir do educando a apresentação periódica de relatório das atividades, em prazo não 
superior a 06 (seis) meses; 

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local 
em caso de descumprimento de suas normas;  
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VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 
educandos;  

VII – comunicar à parte concedente de estágio no inicio do período letivo, as datas de 
realizações de avaliações escolares ou acadêmicas; 

VIII – elaborar o plano de estágio, em acordo com as 03 (três) partes: aluno, concedente e 
UNIVALE, a ser incorporado ao termo de compromisso. 

Parágrafo único -  O termo de compromisso de que trata o inciso I do caput deste artigo deverá 
ser apresentado ao Setor de Estágio da UNIVALE até 10 (dez) dias após a data de inicio do estágio. 
Caso seja entregue com data retroativa, o mesmo será indeferido.  

Art. 16 - O colegiado do curso e/ou professor orientador, nos termos do regulamento de Estágio 
do Curso, deverá homologar o estágio por meio dos relatórios apresentados pelos alunos, em 
conformidade com o termo de compromisso e plano de estágio. 

Art. 17 - A UNIVALE deverá celebrar com a parte concedente, convênio de estágio, nos quais 
será explicitado o processo educativo compreendido nas atividades programadas para seus 
educandos.  

Parágrafo único.  A celebração de convênio de estágio entre a instituição de ensino e a parte 
concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso.  

CAPÍTULO V 

DA PARTE CONCEDENTE  

Art. 18 - O estágio deve ser realizado em locais que tenham condições de proporcionar 
experiência prática na área de formação profissional do discente. 

Art. 19 - As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, 
autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus 
respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio obrigatório e não 
obrigatório, observadas os seguintes requisitos:  

I – celebrar convênio com a UNIVALE; 

II – firmar termo de compromisso de estágio, zelando por seu cumprimento;  

III – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural;  
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IV – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na 
área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) 
estagiários simultaneamente respeitadas as especificidades legais de cada área;  

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

VI – por ocasião do desligamento do estagiário, encaminhar para o professor orientador de 
estágio da UNIVALE, o termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades 
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;  

VII – manter, à disposição da fiscalização, os documentos que comprovem a relação de estágio;  

VIII – enviar para o professor orientador de estágio da UNIVALE, com periodicidade mínima de 
06 (seis) meses, o relatório de atividades com vista obrigatória ao estagiário.  

IX – Conceder bolsa ou outra forma de contraprestação ao estagiário, bem como o auxílio 
transporte, sendo facultativo no estágio obrigatório. 

Parágrafo único -  No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do 
seguro de que trata o inciso V do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela 
UNIVALE.  

CAPÍTULO VI 

DO ESTAGIÁRIO 

Art. 20 -  A jornada de atividades em estágio será definida de comum acordo entre a UNIVALE, 
a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar no termo de 
compromisso que será compatível com as atividades escolares e não ultrapassará 06 (seis) horas 
diárias e 30 (trinta) horas semanais.  

§ 1º - O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não 
estiverem programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, 
desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso.  

§ 2º - Os estágios curriculares obrigatórios devem ser cumpridos, preferentemente, dentro dos 
períodos letivos regulares, exceto aqueles que, pelas suas especificidades e de acordo com sua 
natureza, exijam realização em época específica diferenciada, a critério dos respectivos colegiados de 
curso. 

Art. 21 - A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 02 (dois) anos, 
exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  
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Art. 22 - 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.  

§ 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. 23 -  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.  

§ 1º - O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber 
bolsa ou outra forma de contraprestação. 

§ 2º -  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos 
casos de o estágio ter duração inferior a 01 (um) ano.  

Art. 24 - Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, 
sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.  

Art. 25 - Para realização do estágio obrigatório e não obrigatório, compete ao discente: 

I - providenciar o local de estágio e cumprir integralmente o estágio, observadas a legislação 
vigente, as normas desta Resolução, do termo de compromisso e do projeto pedagógico do curso; 

II - estar matriculado e cursando o período definido no projeto pedagógico do curso para 
realização do estágio; 

III – após a celebração do convênio de estágio com a empresa concedente, protocolar no Setor 
de Estágio da UNIVALE, o termo de compromisso e o plano de estágio em 3 (três) vias, celebrados 
entre o estudante, a parte concedente e a UNIVALE, para conferência e assinatura do coordenador do 
setor, enquanto representante da interveniente;  

IV - entregar ao professor orientador do estágio, em prazo não superior a 06 (seis) meses, o 
relatório das atividades desenvolvidas no campo de estágio, a ser elaborado com o supervisor da parte 
concedente. 

§ 1º - O prazo para o protocolo de que trata o inciso III do caput deste artigo será de 10 (dez) 
dias uteis a partir do inicio do estágio.  

§ 2º - A ausência do relatório de atividades de que trata o inciso IV do caput deste artigo 
inviabilizará o aproveitamento do estágio, mesmo que o estudante venha a entregar o relatório final. 
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CAPÍTULO VII 

DOS AGENTES DE INTEGRAÇÃO 

Art. 26 - A UNIVALE poderá recorrer aos serviços auxiliares de agentes de integração, públicos 
ou privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico próprio.  

§ 1º - Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do 
instituto do estágio:  

I – identificar oportunidades de estágio;  

II – ajustar suas condições de realização;  

III – fazer o acompanhamento administrativo;  

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  

V – cadastrar os estudantes.  

§ 2º - É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos 
serviços referidos nos incisos deste artigo.   

§ 3º - Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários 
para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada 
curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de 
estágio curricular.  

CAPÍTULO VIII 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SETOR DE ESTÁGIO DA UNIVALE 

Art. 27 - O Setor de Estágio da UNIVALE é o setor responsável administrativamente pelo 
registro dos estágios obrigatórios e não obrigatórios da UNIVALE, enquanto interveniente. 

Art. 28 - Ao Setor de Estágio da UNIVALE compete: 

I - zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas para estágio supervisionado; 

II – orientar e preparar os professores orientadores sobre aspectos legais, fluxos de documentos 
e informações pertinentes ao estágio;  

III – providenciar, quando necessário ou solicitado, a realização de convênios com pessoas 
jurídicas de direito público e privado, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente 
registrados em conselhos de fiscalização profissional; 
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IV – estabelecer controle de vigência dos convênios, analisando-os periodicamente e verificando 
a necessidade ou não de sua renovação; 

V – manter cadastro das entidades que constituem campo de estágio a partir de convênios 
celebrados com a UNIVALE; 

VI - disponibilizar a lista de entidades conveniadas para os professores orientadores e 
estudantes, quando solicitado; 

VII – manter atualizados e disponíveis para os estudantes no portal do aluno ou outro meio de 
divulgação, cópia dos documentos necessários para a realização de estágio, previamente avaliados 
pela assessoria jurídica; 

VIII – providenciar e arquivar uma cópia do termo de compromisso de cada estagiário. 

Art. 29 - A coordenadora do Setor de Estágio da UNIVALE, como representante da UNIVALE, é 
a pessoa responsável pela assinatura dos termos de compromisso e outros documentos pertinentes ao 
processo de estágio; 

CAPÍTULO IX 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTÁGIO 

Art. 30 - Ao professor orientador e ou coordenador do estágio compete: 

I – fazer a apresentação desta resolução aos alunos no início de cada semestre letivo, 
orientando-os quanto aos procedimentos e prazos de encaminhamentos de documentos de estágio;  

II – propor junto ao Núcleo Docente Estruturante o sistema de organização, desenvolvimento e 
avaliação dos estágios para aprovação; 

III - elaborar o regulamento de estágio, com a coordenação do curso encaminhando-o ao 
colegiado do curso para aprovação; 

IV – orientar os estudantes na escolha da área e campo de estágio; 

V – identificar os campos de estágio e providenciar a inserção dos estudantes nos mesmos, 
através de mapeamento de vagas e estabelecimento de convênios; 

VI – coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades pertinentes aos 
estágios, em conjunto com os demais professores orientadores/supervisores de estágio, convocando-
os sempre que necessário, para discutir questões relativas às atividades de estágio e análise de 
critérios, métodos e instrumentos necessários ao seu desenvolvimento; 

VII – elaborar o plano de estágio com a participação do discente e da parte concedente, 
submetendo ao colegiado de curso os casos que julgar necessário; 
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VIII – emitir parecer sobre a ficha de avaliação do campo de estágio, preenchida pela empresa 
concedente e encaminhada pelo Setor de Estágio da UNIVALE no ato do convênio; 

IX - manter contato periódico com as partes concedentes que proporcionam campo de estágio e 
realizar avaliações locais quando necessário; 

X - elaborar e encaminhar os pareceres sobre os termos de compromisso de estágio e 
requerimento de aproveitamentos das atividades profissionais, para homologação e deferimento junto 
ao colegiado de curso; 

XI – solicitar e acompanhar os documentos de avaliação do estagiário emitidos pelos 
supervisores de estágio das partes concedentes;  

XII – disponibilizar aos estagiários de forma individual ou conjunta, no inicio e no final de cada 
semestre, o registro de acompanhamento de estágio, orientando-os quanto à carga horária cumprida 
ou a cumprir e prazos de apresentação de relatórios do estágio obrigatório obedecendo o calendário 
acadêmico.  

XIII – elaborar e disponibilizar aos estagiários o modelo de relatório de atividades e demais 
documentos exigidos para o acompanhamento e avaliação do estágio; 

XIV - encaminhar à Divisão de Registro Acadêmico - DRA os resultados finais das avaliações 
dos estágios obrigatórios, respeitando-se o calendário acadêmico. 

§ 1º - O prazo para a devolução da ficha de avaliação de estágio de que trata o inciso VIII do 
caput deste artigo será de 03 (três) dias úteis, a contar da data do envio pelo Setor de Estágio da 
UNIVALE. 

Art. 31 - Os critérios de avaliação dos estágios devem constar nos regulamentos de estágio de 
cada curso, respeitando-se a legislação vigente. 

CAPÍTULO X 

REGULAMENTO DE ESTÁGIOS  

Art. 32 - Os regulamentos de estágios de cada curso devem ser elaborados de acordo com as 
diretrizes para o estágio obrigatório e não obrigatório, e contemplar: 

I – objetivos (em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes); 

II – carga horária; 

III – campos de estágio; 

IV – atividades a serem desenvolvidas; 
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V – formas de supervisão/orientação; 

VI – atribuições do supervisor/orientador; 

VII - atribuições do coordenador; 

VIII – critérios e metodologia de avaliação da aprendizagem do estagiário; 

IX – normas para elaboração de relatórios de estágios; 

X – sistema de acompanhamento e avaliação do estágio; 

XI – outros itens julgados necessários. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 33 - A manutenção de estagiários em desconformidade com esta norma poderá caracterizar 
vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação 
trabalhista e previdenciária.  

Art. 34 - Os casos de carácter acadêmico, omissos ou especiais, serão solucionados pelos 
colegiados dos cursos. 

Art. 35 - Os casos omissos ou especiais relacionados aos procedimentos administrativos serão 
submetidos à avaliação de Comissão do Setor de Estágio da UNIVALE, cujos membros serão nomeados 
pelo Reitor da UNIVALE. 

Art. 36 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em 
contrário. 

Governador Valadares, 09 de marco de 2015. 

 
 

 
Prof. José Geraldo Lemos Prata  

Presidente do CONSEPE 


