
RESOLUÇÃO Nº 01/2012 DO COLEGIADO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

REGULAMENTA O ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO DO 

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

Art. 1º - O Estágio profissional supervisionado é aquele desenvolvido como 

atividade curricular obrigatória conforme estabelecido no Projeto Pedagógico 

do Curso de Ciências Sociais, Bacharelado – PPC, compõe-se de atividades 

programadas, orientadas e avaliadas que proporcionem ao aluno experiências 

específicas no campo de atuação profissional do Antropólogo, do Cientista 

Político e do Sociólogo, incentivando, ao lado da reflexão, do debate e da 

crítica sobre temas contemporâneos; a experiência da execução de ações, 

programas, projetos e políticas, desenvolvidas por instituições públicas, 

privadas ou órgãos comunitários; com o objetivo de possibilitar avanços às 

Ciências Sociais como ciência e como profissão. 

 

Parágrafo único: o estágio curricular será regido em conformidade com a lei 

11.788 de 25/09/2008 podendo ser remunerado ou não remunerado a 

depender de acordo entre o discente e a entidade concedente. 

 

Art. 2º - A carga horária destinada ao Estágio profissional supervisionado 

conforme estabelecida no PPC do curso é de 240 horas. 

 

Art. 3º - Para integralização da carga horária do Estágio Profissional 

Supervisionado será admitido o percentual de até 50% (120 horas) por 

participação em Projeto de Iniciação Científica aprovado pela Diretoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação PRPPGI/UNIVASF e ou por Agências de 

Fomento à Pesquisa; por participação em Projeto de Extensão aprovado pela 

Pró-Reitoria de Extensão PROEXT/UNIVASF e ou por Agências de Fomento 

Pesquisa e Extensão; ou aproveitamento de experiências anteriores de estágio. 

 

§ 1º: A comprovação da carga horária por participação em Projeto de Pesquisa 

ou Extensão deverá ser feita mediante a apresentação de relatório de 



atividades, com carga horária e com anuência do professor Orientador ou 

Coordenador do projeto. 

 

 

§ 2º: A comprovação da carga horária de experiência anterior de estágio 

extracurricular deverá ser feita mediante apresentação de relatório de estágio 

aprovado.   

 

Art. 4º - É permitida a realização de Estágio profissional supervisionado aos 

alunos que estejam matriculados na disciplina Estágio Supervisionado, que 

tenha cumprindo pelo menos 40% dos créditos previstos para a 

integralização do curso, conforme informações da Secretaria de Registro e 

Controle Acadêmico – SRCA/UNIVASF, constante do Histórico Escolar. 

 

Art. 5º - São atividades válidas para o Estágio profissional supervisionado 

aquelas que contribuam para a consolidação do perfil profissional constante do 

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Sociais, realizadas 

sob supervisão e orientação de professores do Colegiado de Ciências Sociais 

em Agências Públicas, Sindicatos, Partidos, Organizações da Sociedade Civil, 

Associações Comunitárias e profissionais, órgãos e unidades da própria 

Univasf e demais instituições conveniadas, tais como: 

I - Atividades de pesquisa, produção e comunicação de conhecimentos; 

II - Atividades de catalogação, organização de acervos e arquivos de 

documentos textuais, audiovisuais e iconográficos, análise de dados em 

centros de pesquisa, bibliotecas, universidades, escolas, ONGs, sindicatos, 

empresas, organizações sociais etc; 

III - Atuação em órgãos da área de Patrimônio Histórico e Cultural; 

IV - Monitorias e produção em atividades artísticas, culturais e exposições; 

V - Atividades de planejamento e gestão em instituições públicas, privadas e 

organizações comunitárias;  

VI - outros casos considerados pertinentes pela Comissão de Estágio 

 

 

 



Do Campo de Estágio 

 

Art. 6º - Constituem campo de estágio as entidades de direito privado, os 

órgãos da administração pública, associações comunitárias ou profissionais e 

outras entidades da sociedade em geral e os próprios órgãos e unidades da 

UNIVASF, tais como: colegiados, grupos e núcleos de pesquisa e extensão, 

projetos e programas que apresentem condições para: 

I - planejamento e execução das atividades previstas no Estágio profissional  

supervisionado; 

II - avaliação e aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos do 

exercício profissional; 

III - vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, dentro de um 

campo profissional.   

 

Art. 7º - Será admitido o estágio extra-curricular desde que haja interesse do 

discente e da entidade concedente, não regulamentado por resolução do 

Colegiado, devendo observar o disposto na Lei Federal 11788, de 25/09/2008, 

observadas as seguintes exigências:  

I - O número máximo de horas para estágio, remunerado ou não, curricular ou 

extra-curricular, é de 30 horas semanais (artigo 10, inciso II da Lei 11788); 

II - A duração do estágio, em uma mesma parte concedente (órgãos públicos, 

autarquias, associações comunitárias e profissionais, empresas etc) não 

poderá exceder 2 (dois) anos; 

III – Deverá ser observada a exigência de Seguro de Vida aos estagiários, 

podendo ser tal exigência atendida pela parte concedente ou pela Univasf, 

mediante certificação junto à PROEXT. 

 

Art. 8º - Compete à entidade concedente atender aos seguintes dispositivos: 

I - assegurar a existência de infraestrutura material e de recursos humanos, 

permitindo a realização dos estágios; 

II - garantir as condições de supervisão e avaliação pela Comissão de Estágio 

das atividades; 



III - formalizar a assinatura de Acordo de Cooperação Técnico-Científico e 

Termo de Compromisso de Estágio, conforme legislação vigente e as normas 

de Univasf. 

 

Art. 9º - Para formalizar a inscrição em atividade de estágio o(a) discente 

deverá encaminhar um formulário disponibilizado pela PROEXT devidamente 

preenchido e assinado pelo professor Coordenador da disciplina de Estágio, 

pelo Orientador de Estágio e por Supervisor de Estágio, representante do 

órgão concedente e protocolado junto à PROEXT.  

 

Do Colegiado Acadêmico 

 

Art. 10º É competência do Colegiado Acadêmico a elaboração e aprovação 

das diretrizes regulamentares do Estágio Profissional Supervisionado do curso. 

§ 1º O regulamento deverá ser elaborado com base nas diretrizes legais e 

institucionais vigentes sobre estágio curricular. 

§ 2º O Colegiado Acadêmico do Curso deverá indicar, dentre os professores do 

curso, uma Comissão de Estágio responsável pela disciplina de Estágio 

Profissional Supervisionado e pelo desempenho das atividades de orientação e 

acompanhamento do Estágio Profissional supervisionado. 

 

 Da Comissão de Estágio 

 

Art. 11º A Comissão de Estágio será formada por pelo menos três docentes, 

da Antropologia, da Ciência Política e da Sociologia, definida em reunião do 

Colegiado Acadêmico. 

§ 1º Compete à Comissão de Estágio coordenar os trabalhos, no âmbito da 

disciplina Estágio Profissional supervisionado, desempenhando as seguintes 

atividades:  

I - organizar e executar as atividades pedagógicas vinculadas ao estágio;  

II – auxiliar o estagiário durante o processo de obtenção de campos de atuação 

para a execução do referido estágio; 

III - convidar formalmente o orientador; 



IV - promover encontros periódicos com os alunos regularmente matriculados 

para discussão do andamento do estágio curricular; 

V - avaliar os relatórios parcial e final referente à disciplina Estágio Profissional 

supervisionado; 

VI - divulgar aos alunos regularmente matriculados na disciplina, as normas 

que regem o Estágio Profissional Supervisionado, bem como seus prazos e 

toda a documentação necessária para a execução do estágio; 

VII – divulgar as oportunidades de Estágio e realizar a seleção dos candidatos 

mediante critérios objetivos; 

VIII – manter em arquivo digital por 5 anos, termo de compromisso de estágio 

relatório do estagio e formulário de avaliação.  

 

 

 

Da Orientação de Estágio 

 

Art. 12º - Os responsáveis acadêmicos pela orientação dos estágios serão os 

(as) professores (as) referendados pela Comissão de Estágio.  

§  1º É competência do orientador de Estágio Supervisionado: 

I - orientar e acompanhar o desenvolvimento das atividades vinculadas ao 

respectivo estágio, desde a elaboração até execução do Plano de Trabalho; 

II - orientar o(a) estagiário(a) nas questões relacionadas ao conteúdo, 

metodologia, referências bibliográficas relativas ao Plano de Trabalho; 

III - estabelecer previamente com o aluno um processo contínuo de 

acompanhamento e orientação das atividades, garantindo a periodicidade na 

entrega dos relatórios; 

IV - encaminhar à Comissão de Estágio solicitação de providências 

acadêmicas, administrativas e/ou disciplinares que se fizerem necessárias, em 

virtude do desenvolvimento das atividades de estágio sob a sua orientação. 

V – estabelecer o programa de atividades a ser desenvolvido pelo estagiário, 

de acordo com o cronograma definido no Plano de Trabalho. 

 

 

 



Da Supervisão de Estágio 

 

Art. 13º - Nos termos desta Resolução, Supervisor de estágio é o profissional 

do órgão concedente, que atua na área de atividade do Estágio e que deverá 

acompanhar formalmente o estagiário na instituição ou órgão concedente. 

§ 1º Ao supervisor de Estágio, vinculado oficialmente à instituição ou órgão 

concedente do estágio curricular, compete: 

I – Supervisionar a execução do programa de atividades; 

II - acompanhar e supervisionar tecnicamente o estagiário durante a realização 

do estágio; 

III - controlar a assiduidade do estagiário, respeitada a legislação em vigor; 

IV - informar ao estagiário sobre a rotina administrativa, gerencial e operacional 

que vigora no Campo de Estágio; 

V - manter o orientador informado sobre o andamento do estágio, solicitando 

providências de caráter técnico ou disciplinar, que julgue necessária, 

garantindo conhecimento sobre as mesmas ao estagiário. 

VI - preencher a ficha de avaliação e freqüência estagiário, encaminhando-a 

diretamente para o respectivo orientador. 

 

Das Atribuições do Estagiário 

 

Art. 14º Nos termos desta Resolução, Estagiário é o (a) discente regularmente 

matriculado na disciplina Estágio Profissional Supervisionado. 

§ 1º São responsabilidades do estagiário: 

I – entrar em contato com os órgãos concedentes indicados pela Comissão de 

Estágio e encaminhar à Pró-Reitoria Extensão o termo de compromisso 

devidamente preenchido para formalização do estágio e liberação do 

provimento referente ao seguro saúde; 

II - apresentar-se ao local de estágio para conhecer as condições de 

funcionamento do estágio; 

III - cumprir rigorosamente os horários de trabalho no local de estágio, de 

acordo com o estabelecido no Termo de Compromisso e no Plano de Trabalho; 

IV - buscar assessoramento com o supervisor e com o orientador de estágio, 

sempre que necessário; 



V - obedecer o regulamento e a hierarquia da instituição ou órgão concedente, 

acatando as decisões e respeitando as necessidades de manutenção de sigilo 

sobre assuntos profissionais; 

VI - manter elevado padrão de comportamento e de relações humanas; 

VII - informar imediatamente ao orientador qualquer fato que possa interferir no 

bom andamento do estágio; 

VIII - elaborar e entregar os relatórios parcial e final de estágio no prazo 

estabelecido, a ser confeccionado sob instruções do orientador de estágio. 

 

Da avaliação do Estágio Profissional Supervisionado 

 

Art. 15º A avaliação dos estágios é parte integrante do processo de 

acompanhamento e controle institucional sobre as atividades de estágio. 

§ 1º A avaliação dos estagiários será realizada pelo orientador, de forma 

sistemática e contínua com a colaboração dos supervisores, contando também 

com os resultados de auto-avaliação gerados pelos alunos. 

 

Art. 16º O relatório final de estágio será avaliado pelo orientador, considerando 

os seguintes itens: 

I - coerência entre o plano de trabalho de estágio e as atividades realizadas; 

II - capacidade de inovação e criatividade; 

III - validade do estágio em termos de formação profissional; 

IV - domínio teórico do assunto abordado no estágio; 

V - capacidade de articular os conhecimentos teóricos com a prática 

profissional. 

 

§ 1º - O professor orientador avaliará o acadêmico através do Plano de 

Trabalho das atividades desenvolvidas ao longo da disciplina, da supervisão do  

estágio, encontros na universidade e relatórios parcial e final. A avaliação 

levará em conta: 

I - Pontualidade e assiduidade no cumprimento das atividades realizadas na 

disciplina Estágio Profissional Supervisionado e na entrega do material de 

avaliação; 



II - Cumprimento da carga horária mínima exigida e participação nas seções de 

orientação do Estágio.  

III – Apresentação das fichas de carga horária;  

IV – Relatórios parcial e final detalhados e consubstanciados. 

 

§ 1º - Parágrafo único: O relatório parcial deverá ser entregue após o 

cumprimento de 50% da carga horária definida. 

 

 

Disposições gerais 

 

Art. 17º O estágio apenas poderá ser oficialmente iniciado em comum acordo 

com a instituição ou órgão concedente, mediante a entrega da documentação 

pertinente devidamente preenchida e assinada pelo estagiário, seguindo as 

orientações do setor de estágios vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da 

UNIVASF. 

§ 1º O Plano de Trabalho de estágio representa um documento, formalizando a 

proposta de trabalho a ser desenvolvida pelo estagiário. 

§ 2º O Plano de Trabalho de estágio será elaborado em conjunto com o 

orientador, podendo contar com a colaboração do supervisor de estágio. 

 

Art. 18º - O órgão de supervisão operacional e jurídica dos estágios é a 

Diretoria de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão - PROEXT/UNIVASF 

 

Art. 19º - Os casos omissos nesta Resolução serão apreciados pela Comissão 

de Estágio, a qual tomará as medidas necessárias. 


