
INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR N. 02/2019 

DISPÕE SOBRE AS NORMAS 
COMPLEMENTARES AO REGULAMENTO 
DE ESTÁGIO PARA O CURSO PARA A 
ENGENHARIA QUÍMICA DA UTFPR 
CÂMPUS LONDRINA 

 

O presente documento, aprovado pelo colegiado do Curso de Engenharia Química 

do Campus Londrina, estabelece as normas e os procedimentos complementares para as 

atividades de Estágio Curricular Obrigatório e Estágio não Obrigatório do Curso de 

Engenharia Química da UTFPR-LD, em complemento e concordância com a Lei nº 11.788, 

de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; com o Regulamento 

dos Estágios Curriculares Supervisionados dos Cursos de Educação Profissional Técnica 

de nível médio, dos Cursos Superiores de Tecnologia e dos Cursos de Bacharelado da 

UTFPR aprovado pela RESOLUÇÃO nº. 033/14 – COGEP DE 16/05/14; o Regulamento da 

Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação da UTFPR, Resolução nº 

81/2019-COGEP 26/07/2019 e o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Química 

(PPC). 

CAPÍTULO 1 – REGRAS GERAIS 

 

Art. 1° - O estágio para o curso de Engenharia Química, têm como objetivos: 

I. Complementação do ensino e da aprendizagem;  

II. Adaptação psicológica e social do estudante à sua futura atividade profissional;  

III. Treinamento do estudante como facilitador de sua futura absorção pelo mercado 

de trabalho; 

IV. Orientação do estudante na escolha de sua especialização profissional; 

V. Fomento do desenvolvimento de planos inovadores, com responsabilidade e 

ética, avaliando o conteúdo organizacional a partir da interpretação das 

informações do mercado e do mundo do trabalho, tomando decisões efetivas e 

sustentáveis; 

VI. Participação e ação em soluções para processos da indústria de transformação 

considerando normas de segurança, demandas socioeconômicas e ambientais, a 

partir da seleção de equipamentos, acessórios e utilidades, em sequência 

operacional, utilizando, se necessário, ferramentas computacionais, de forma 



autônoma, cooperativa, sustentável e assumindo responsabilidade pelos 

resultados; 

VII. Conhecimento e identificação do desempenho de equipes, produtos e processos 

da indústria de transformação. 

 

Art. 2º - As atividades de estágio devem observar necessariamente, duas vertentes 

distintas: 

I. Adequação pedagógica, realizada pela IES (Instituição de Ensino superior) 

representada pelo professor orientador de estágio, por meio do acompanhamento e 

avaliação das atividades individuais do estagiário em relação a etapa do processo formativo 

em que se encontra o estudante, 

II. Adequação técnica das atividades executadas inerentes ao exercício 

profissional da área de Engenharia Química, realizada na UCE (Unidade Cedente de 

Estágio) representada por um funcionário do quadro pessoal da empresa, intitulado de 

supervisor de estágio. 

Parágrafo único: é responsabilidade do PRAE (Professor responsável pela atividade 

de estágio) promover a inter-relação entre a IES e a UCE. 

 

Art. 3° - O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório. 

§ 1º - Estágio curricular não obrigatório é desenvolvido como atividade opcional, podendo 
ser realizado durante todo período letivo, a partir do 2º período do curso. O Estágio não 
obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional e sua carga horária não 
computada para o estágio obrigatório. 

§ 2º - O estágio curricular obrigatório pode ser realizado a partir do 7º período e 

tem-se o 10o período do curso, integralmente destinado a esta vivência. A carga horária 

mínima de realização é de 400 horas, esta carga horária é requisito para aprovação e 

obtenção de diploma; 

Parágrafo único: O discente que concluiu todas as demais atividades obrigatórias 

previstas em seu curso, ao realizar as 400 horas de estágio obrigatório não poderá 

continuar realizando o mesmo ou iniciar outro. 

Art. 4º- A alteração da condição de Estágio Curricular não Obrigatório para Estágio 

Curricular Obrigatório (e vice-versa) somente poderá ser formalizada a partir da análise de 

novo Plano de Estágio e emissão de novo Termo de Compromisso de Estágio. 

 



Art. 5º - As atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário devem estar sempre 

relacionadas de forma clara às áreas de atuação do Engenheiro Químico e devem ser 

desenvolvidas prioritariamente no mundo do trabalho. 

Parágrafo Único – Casos adversos ao declarado neste caput devem ser ter 

documentação entregue ao Professor Responsável pela Atividade de Estágio para serem 

avaliados pelo colegiado do curso antes de sua aprovação. 

Art. 6º - Estão apresentados no Art. 57 da Resolução 033/14, os casos nos quais são 

possíveis a validação do Estágio Curricular Obrigatório. 

 

CAPÍTULO 2- DA MATRÍCULA 

Art. 7° - O estágio curricular obrigatório, por ser uma disciplina obrigatória e 

individualizada do Curso de Engenharia Química-LD, é a única modalidade de estágio que 

deve haver realização de matrícula e sua aprovação é requisito para obtenção de diploma. 

Parágrafo único: É condição da matrícula que o aluno esteja no mínimo no 7º 

período do curso. 

 

Art. 8° - A matrícula será efetivada no Departamento de Registros Acadêmicos 

(DERAC) do respectivo Campus da UTFPR, pelo Professor Responsável pela Atividade 

de Estágio (PRAE), imediatamente após a assinatura completa do Termo de 

Compromisso de Estágio. 

 

CAPÍTULO 3 - DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

Art. 9° O local onde o estágio é realizado é denominado de UCE (Unidade Cedente 

de estágio).  

Parágrafo Único - São UCE pessoas jurídicas de direito privado, em órgãos da 

administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como com profissionais liberais de 

nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização 

profissional, que apresentem condições de proporcionar experiência prática na área de 

formação do engenheiro químico, ou desenvolvimento sociocultural ou científico, pela 

participação em situações da vida e do trabalho em seu meio. 

 



Art. 10 - O Estágio Curricular Obrigatório poderá ser desenvolvido em mais de 

uma UCE, não havendo exigência de tempo de atuação mínimo em cada UCE. 

 

CAPÍTULO 4 - DA DURAÇÃO E DA JORNADA DIÁRIA DO ESTÁGIO 

Art. 11 - A jornada diária do Estágio será compatível com o horário escolar do 

estudante, devendo constar no Termo de Compromisso de Estágio e não ultrapassar: 

I. 6 horas diárias e 30 horas semanais nos períodos letivos com aulas presenciais; 

II. 8 horas diárias e 40 horas semanais, nos períodos em que não estão programadas 

aulas presenciais ou nas férias escolares. 

 

Art. 12 - O estágio não poderá exceder a duração de 2 (dois) anos em uma mesma 

UCE, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 

 

CAPÍTULO 5 - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Art. 13 - Compete à Unidade Concedente de Estágio: 

I. Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para atuar como 

Supervisor de Estágio; 

II. Verificar e acompanhar a assiduidade do estagiário, inclusive o controle do horário 

por meio do registro de frequência;  

III. Receber visita do Professor Orientador de Estágio;  

IV. Oferecer auxílio ao estagiário na forma de bolsa ou qualquer outra modalidade de 

contraprestação que venha a ser acordada entre as partes, respeitada a legislação em 

vigor; 

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 de Estágio, o qual é gerado automaticamente pelo sistema;  

VI. Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades 

de aprendizagem social, profissional e cultural, observando o estabelecido na legislação 

relacionada à saúde e segurança do trabalho;  



VII. Garantir que o estudante somente inicie suas atividades de estágio após o trâmite 

dos instrumentos jurídicos afins, evitando a descaracterização da condição legal de estágio 

e possível entendimento da relação como possuidora de vínculo empregatício;  

VIII. Celebrar TCE com a instituição de ensino e o educando, zelando pelo seu 

cumprimento; IX. Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar temo de realização 

do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da 

avaliação de desempenho.  

 

Parágrafo único: Para as empresas que solicitarem cadastramento no Sistema 

Integrado de Estágio (SIE), será exigido o envio, em duas vias assinadas e carimbadas, do 

Documento Comprobatório de Atividades e Condições Gerais de Ambiente de 

Trabalho. 

 

Art. 14 - Compete ao Supervisor de Estágio: 

I. Elaborar o Plano de Estágio em comum acordo com o estagiário e garantir o seu 

cumprimento (ANEXO 1);  

II. Orientar o estagiário durante o período de estágio;  

III. Manter-se em contato com o Professor Orientador de Estágio; 

IV. Proceder à avaliação de desempenho do estagiário, por meio de instrumento próprio 

fornecido pela UTFPR ou pelo agente de integração (ANEXO 7);  

V. Enviar à instituição de ensino à cada 6 (seis) meses, relatório de atividades, 

contendo visto do estagiário conforme ANEXO 5. 

Art. 15 - Compete ao Coordenador do Curso: 

I. Supervisionar o desenvolvimento das atividades de estágio; 

II. Indicar, para posterior aprovação pela DIRGRAD, um membro do corpo docente 
como Professor Responsável pela Atividade de Estágio na Coordenação; 

III. Criar ou aprovar instrumentos para a avaliação do Estágio Curricular Obrigatório; 

IV. Informar datas das avaliações das disciplinas do curso, quando solicitado pelo 
aluno, para informação à unidade concedente; 

V. Estabelecer procedimentos para a análise e homologação, junto ao SIE, do 
Documento Comprobatório de Atividades e Condições Gerais do Ambiente de Trabalho, 
emitido pela empresa, considerando a adequação cultural e profissional do educando. 

 



 

 

Art. 16 - Compete ao Professor Responsável pela Atividade de Estágio: 

I. Aprovar o Plano de Estágio apresentado pelo estudante e estabelecer 
cronograma para entrega dos relatórios, levando em consideração os objetivos 
estabelecidos neste Regulamento; 

II. Efetuar a matrícula do estudante na disciplina/unidade curricular de Estágio 
Curricular Obrigatório imediatamente após a assinatura completa do TCE; 

III. Orientar quanto à sistemática adotada pela respectiva coordenação para a 
escolha do Professor Orientador de Estágio; 

IV. Organizar o Evento de Avaliação de Estágio Curricular Obrigatório; 
V. Fixar e divulgar datas e horários dos Eventos de Avaliação de Estágio 

Curricular Obrigatório para avaliação das atividades desenvolvidas pelos estudantes 
concluintes do Estágio, quando houver; 

VI. Realizar a avaliação final do estagiário e efetuar o lançamento da nota junto 
ao Departamento de Registros Acadêmicos do Campus da UTFPR; 

VII. Receber, analisar e aprovar (ou não aprovar) pedidos de validação da 
disciplina/unidade curricular Estágio Curricular Obrigatório; 

VIII. Supervisionar as atividades de acompanhamento dos Estágios não 
Obrigatórios; 

IX. Divulgar este regulamento junto aos estudantes; 
X. Postar, no Sistema Integrado de Estágio, os relatórios de estágio. 

 

Art. 17 - Compete ao Professor Orientador de Estágio: 

I. Orientar o estagiário, durante o período de realização do estágio, de acordo 
com as modalidades de acompanhamento previstas no Art. 18; 

II. Realizar reuniões periódicas presenciais ou virtuais com o orientado; 
III. No caso de estágio obrigatório realizar, após aproximadamente 100 horas, 

reunião de avaliação (ANEXO 4). Este documento fica com o orientador para 
registro próprio. 

IV. Exigir do educando a apresentação dos Relatórios de Estágio, conforme 
cronograma estabelecido no Plano de Estágio (ANEXO 1); 

V. Para o Estágio Curricular Obrigatório, acompanhar a elaboração do Relatório 
de Estágio (ANEXO 9); 

VI. Receber, avaliar e enviar ao PRAE, os Relatórios Parciais de Estágio (ANEXO 
6); e o Relatório Final (ANEXO 9); 

VII. No caso do Estágio Curricular Obrigatório, acompanhar o estagiário no Evento 
de Avaliação de Estágio; 

VIII. Enviar ao PRAE relatórios com prazo superior a 15 dias antes do evento de 
avaliação de estágio. 

IX. Definir a banca avaliadora e entregar a solicitação de avaliação de estágio ao 
PRAE (ANEXO 8). 

X. Presidir a banca de avaliação de estágio e entregar ao PRAE as fichas de 
avaliação (ANEXOS 11 e 12) e a ata de apresentação (ANEXO 13). 



Art. 18 - O acompanhamento dos estágios pode ser realizado em duas modalidades: 

I. Acompanhamento direto: aquele em que ocorrem encontros presenciais entre 
orientador, supervisor e estagiário na unidade concedente de estágio. Dessas 
reuniões devem ser produzidos os respectivos relatórios, conforme modelos 
constantes no Anexo 02 deste regulamento; 

II. Acompanhamento indireto: aquele que ocorre por meio da utilização de recursos 
de comunicação mediada por computador, disponíveis na instituição, tais como 
e-mail, internet, vídeo conferências, ambientes virtuais de aprendizagem, 
dentre outros. Os registros citados acima devem estar de acordo com os 
modelos constantes no Anexo 03 deste regulamento; 

Parágrafo único: O acompanhamento será realizado de forma direta para estágios 
obrigatórios, salvo quando justificada a não realização da visita in loco. Estágios não 
obrigatórios podem ter acompanhamento direto ou indireto. 

Art. 19 - Compete ao Estudante Estagiário: 

I.     Tomar conhecimento do regulamento de estágio contido no endereço 
https://estagio.utfpr.edu.br/;  

II. Apresentar o Plano de Estágio (ANEXO 1) ao Professor Responsável pela 
Atividade de Estágio na Coordenação, no prazo mínimo de 10 (dez) dias antes 
da data prevista para o início da atividade do Estágio, para análise e aprovação; 

III. Assinar instrumento jurídico (contrato de estágio) com a Unidade Concedente 
de Estágio, com interveniência da UTFPR, em até dois dias úteis antes do início 
do estágio; 

IV. Acatar as normas da Unidade Concedente de Estágio; 
V. Respeitar as cláusulas estabelecidas no instrumento jurídico; 
VI. Realizar reuniões periódicas presenciais ou virtuais com o orientado; 
VII. Realizar, após aproximadamente 100 horas, reunião de avaliação (ANEXO 4). 
VIII. Para Estágio Não Obrigatório, apresentar ao Professor Orientador o conjunto 

de relatórios parciais a cada 6 (seis) meses, em formato pdf (ANEXO 6); 
IX. Para o Estágio Curricular Obrigatório, apresentar os relatórios parciais de 

estágio (ANEXO 06), quando estágio tiver duração superior a 6 meses e o 
relatório final seguindo o modelo do ANEXO 6. 

X. Inscrever-se no evento de avaliação de estágio com no mínimo 60 dias de 
antecedência ao evento. 

XI. Entregar ao supervisor de estágio o formulário de avaliação (ANEXO 7) com no 
mínimo 15 dias antes do término do estágio. 

CAPÍTULO 6 - DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

Art. 20 - Deverão ser preenchidos, assinados e entregues ao Professor Orientador 

em formato PDF os seguintes relatórios, conforme modelos: 

I. Relatório parcial de estágio (ANEXO 06); 



II. Relatório parcial de supervisão de estágio (ANEXO 05);  

III. Relatório de visita presencial (ANEXO 02) ou à distância (ANEXO 03) de 

estágio. 

Art. 21 - Em prazo não superior a 6 (seis) meses, o estagiário deverá entregar ao 

Professor Orientador os relatórios descritos no Art. 20, o qual fará o lançamento no Sistema 

Integrado de Estágio pelo professor responsável pelo estágio. 

Art. 22 - Caso o estagiário não apresente o Relatório Parcial de Estágio e/ou o 

Supervisor não envie o Relatório Parcial de Supervisão de Estágio, terá o Termo de 

Compromisso de Estágio existente cancelado ou não será assinado o Termo Aditivo ou 

novo Termo de Compromisso de Estágio. 

Art. 23 - Concluído o Estágio Curricular Obrigatório, o estudante terá 60 (sessenta) 

dias para se inscrever em Evento de Avaliação de Estágio. 

§ 1º Para o estudante se inscrever no Evento de Avaliação de Estágio, seu 

Relatório de Estágio já deverá ter sido aprovado pelo Professor Orientador de Estágio;  

§ 2º O estudante que deixar de participar do Evento de Avaliação de Estágio, 

poderá, uma única vez, solicitar ao Coordenador de Curso a permissão para poder 

participar do evento seguinte, em até no máximo de 3 (três) dias úteis após a data do evento 

no qual deixou de comparecer. 

CAPÍTULO 7 – AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

Art. 24 - A avaliação do Estágio Curricular Obrigatório ocorrerá nos seguintes 

momentos, locais e condições: 

I. Reunião de avaliação entre o Professor Orientador de Estágio e o estudante, 

quando transcorridas aproximadamente 100 (cem) horas (ANEXO 5); 

II. Após a conclusão do Estágio, com entrega do relatório final de estágio (ANEXO 

9); 

III. Avaliação final do supervisor de estágio de acordo com o ANEXO 7. 

IV. Apresentação do estudante no Evento de Avaliação de Estágio, coordenado 

pelo Professor Responsável pela Atividade de Estágio. 

Art. 25 - Para participar do evento de avaliação:  



I. O aluno deverá entregar o relatório final de estágio de acordo com o ANEXO 9 

à banca com 7 dias de antecedência. 

II. O aluno deverá entregar a avaliação do supervisor ao PRAE (ANEXO 7). 

III. O orientador deve entregar ao PRAE a solicitação de avaliação (ANEXO 8). 

Art. 26 - A banca avaliadora será composta pelo orientador e dois avaliadores, sendo 

um destes o supervisor de estágio. 

§ 1º  - A banca de avaliação de estágio deverá ser a mesmo da avaliação de TCC 2 

e na mesma data. 

§ 2º  - Caso o supervisor de estágio não possa comparecer à avaliação, um professor 

poderá ser designado para substituí-lo. 

Art. 27 – A nota final da avaliação de estágio é composta pela nota do relatório final 

(ANEXO 9) e apresentação no evento de avaliação de estágio bem como pela nota do 

supervisor de estágio (ANEXO 7). 

Art. 28 – O presidente da banca deve entregar ao PRAE ata de avaliação (ANEXO 

13) e a ficha de avaliação. 

Art. 29- A inobservância do disposto nos Art. 20 e Art. 24 deste regulamento implicará 

na reprovação do estudante na disciplina/unidade curricular de Estágio Curricular 

Obrigatório e na obrigatoriedade de realização de novo estágio. 

 

CAPÍTULO 9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 30 - O estudante deverá concluir o estágio em no máximo 18 períodos, período 

máximo para a integralização das atividades acadêmica. 

Art. 31 - Será permitida a renovação do estágio, desde que obedeça ao prazo máximo 

de 2 anos. 

Art. 32 - Os casos omissos serão resolvidos pelas respectivas Pró-reitoras de 

Graduação e Educação Profissional, de Pesquisa e Pós-Graduação, de Relações 

Empresariais e Comunitárias da UTFPR. 


