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1	INTRODUÇÃO	
	 A	coordenação	do	curso	de	Engenharia	de	Controle	e	Automação	do	 Instituto	Federal	de	

Santa	 Catarina	 Câmpus	 Chapecó,	 estabelece,	 por	 meio	 deste	 manual,	 as	 orientações	 para	

realização	de	estágio	curricular	supervisionado	obrigatório	e	não	obrigatório.		

Estágio,	conforme	previsto	na	Lei	nº	11.788,	de	25	de	setembro	de	2008,	é	ato	educativo	

escolar	 supervisionado,	 desenvolvido	 no	 ambiente	 de	 trabalho,	 que	 visa	 à	 preparação	 para	 o	

trabalho	produtivo	de	educandos	que	estejam	frequentando	o	ensino	regular	do	curso.		

O	estágio	poderá	ser	obrigatório	ou	não	obrigatório.	O	estágio	obrigatório	é	considerado	

uma	disciplina	e	definido	como	tal	no	Projeto	Pedagógico	do	Curso,	cuja	carga	horária	é	requisito	

para	 aprovação	e	obtenção	de	diploma.	O	estágio	não	obrigatório	 é	 aquele	desenvolvido	 como	

atividade	opcional,	acrescida	à	carga	horária	regular	e	obrigatória.	

2	OBJETIVOS	DO	ESTÁGIO	
Estágio	 curricular	 supervisionado	 obrigatório	 tem	 como	 objetivo	 propiciar	 ao	 aluno	 um	

contato	real	no	desempenho	de	suas	funções	na	área	de	controle	e	automação,	dando-lhe	outras	

perspectivas	a	respeito	da	mesma	além	das	acadêmicas.	Além	disso,	é	mais	uma	oportunidade	de	

integração	 entre	 teoria	 e	 prática	 e	 uma	 grande	 preparação	 do	 profissional	 para	 desenvolver	

melhor	 suas	 competências	 e	 habilidades	 e	 assim	 se	 adaptar	mais	 rapidamente	 ao	mercado	 de	

trabalho.	

O	 estágio	 tem	 o	 objetivo	 de	 possibilitar	 ao	 aluno	 o	 desenvolvimento	 das	 seguintes	

atividades:	

• Acompanhamento	e	participação	no	Projeto	e	Implantação	de	Sistemas	Automatizados;		

• Análise	de	Desempenho	de	Sistemas	Automatizados;		

• Estudo	de	viabilidade,	 levantamento	de	dados,	 relatórios	 sobre	processos	automatizados	

ou	a	serem	automatizados;		

• Levantamento	de	proposições	de	trabalhos	em	vista	do	Projeto	de	Fim	de	Curso.	
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3	PARECER	LEGAL	
O	 estágio	 supervisionado	 segue	 as	 determinações	 estabelecidas	 pela	 Lei	 n°	 11788	 de	

25/09/2008	do	congresso	nacional,	e	a	RESOLUÇÃO	CEPE/IFSC	Nº	74	de	08/12/2016	que	aprova	

como	norma	única	do	IFSC	a	Resolução	de	Estágio	do	Instituto	Federal	de	Santa	Catarina.		

4	REQUISITOS	NECESSÁRIOS	PARA	O	ESTÁGIO	
O	 estágio	 curricular	 não	 obrigatório	 poderá	 ser	 desenvolvido	 em	 qualquer	 momento	

durante	o	período	da	graduação,	desde	que,	o	acadêmico	esteja	matriculado	no	curso.		

O	 estágio	 curricular	 obrigatório	 somente	 poderá	 ser	 realizado	 após	 o	 acadêmico	 ter	

concluído	todas	as	unidades	curriculares	da	sétima	fase.	A	duração	mínima	do	estágio	curricular	

obrigatório	é	de	180	horas	conforme	definido	no	Projeto	Pedagógico	do	Curso.	

O	estudante	deverá	concluir	o	estágio	no	prazo	máximo	de	conclusão	do	curso.	

5	PARTES	ENVOLVIDAS	NO	ESTÁGIO	
As	partes	envolvidas	diretamente	na	realização	do	estágio	são:	

• Coordenador(a)	 de	 estágio	 do	 IFSC	 Câmpus	 Chapecó:	 Responsável	 por	 realizar	 a	

matricula	de	estágio.		

• Coordenador(a)	da	disciplina	de	estágio	do	Curso:	Avaliar	o	plano	de	atividades	de	

estágio	e	definir	um	professor	orientador.		

• Professor(a)	 orientador(a)	 de	 estágio:	 Orientar	 e	 avaliar	 o	 desenvolvimento	 das	

atividades	e	relatório	de	estágio.	

• Supervisor(a)	de	estágio:	Supervisionar	e	avaliar	as	atividades	do	estagiário	no	local	

em	que	se	está	realizando	o	estágio.		

• Aluno(a)	 estagiário(a):	 Realizar	 as	 atividades	 do	 estágio	 e	 redigir	 o	 relatório	 de	

estágio,	conforme	previsto	no	plano	de	atividades	de	estágio.		

5	MATRÍCULA	DO	ESTÁGIO	
A	 matrícula	 de	 estágio	 deverá	 ser	 realizada	 na	 coordenação	 de	 estágio	 do	 Câmpus.	

Inicialmente	 o	 aluno	 deverá	 preencher	 juntamente	 com	 o	 supervisor	 da	 empresa,	 o	 plano	 de	
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atividades	de	estágio.	Posteriormente	o	plano	de	atividades	deve	ser	entregue	e	protocolado	na	

coordenação	de	estágio	do	Câmpus	que,	na	sequência,	 irá	encaminhar	o	plano	para	o	professor	

coordenador	da	disciplina	de	estágio.			

O	coordenador	da	disciplina	de	estágio	avaliará	o	plano	de	atividades	e	caso	seja	aprovado,	

um	 orientador	 será	 selecionado.	 Após	 selecionado	 o	 orientador,	 o	 plano	 é	 devolvido	 para	 a	

coordenação	de	estágio	do	câmpus,	a	qual	irá	preencher	o	termo	de	compromisso	e	incluir	o	aluno	

estagiário	na	apólice	de	seguro	contra	acidentes	pessoais	do	IFSC.	Após	concluído	esse	processo,	a	

matricula	de	estágio	estará	finalizada	e	o	aluno	poderá	iniciar	o	estágio.		

É	 importante	 ressaltar	 que	 o	 aluno	 não	 pode	 iniciar	 o	 estágio	 antes	 que	 o	 termo	 de	

compromisso	esteja	assinado	por	 todas	as	partes	envolvidas	 (IFSC,	 aluno	e	empresa),	 e	o	aluno	

esteja	devidamente	incluído	na	apólice	de	seguro.		

O	 Plano	 de	 Estágio	 deverá	 ser	 entregue	 pelo	 estudante	 à	 Coordenação	 de	 Estágio	 do	

câmpus,	 no	 prazo	 mínimo	 de	 15	 dias	 úteis	 antes	 da	 data	 prevista	 para	 início	 da	 atividade	 de	

estágio.	

6	AVALIAÇÃO	DO	ESTÁGIO	OBRIGATÓRIO	
 A	avaliação	do	estágio	será	realizada	através	de	três	documentos:		

• Avaliação	 do	 supervisor:	 Ao	 concluir	 o	 período	 de	 estágio,	 o	 supervisor	 deverá	

preencher	uma	ficha	para	avaliar	o	desenvolvimento	do	estágio	nas	dependências	

da	empresa.	O	aluno	estagiário	deverá	entregar	a	ficha	de	avaliação	do	supervisor	

para	seu	orientador	no	momento	em	que	entregar	o	relatório	de	estágio.	

• Relatório	de	estágio:	O	aluno	deverá	redigir	um	relatório	descrevendo	as	atividades	

desenvolvidas	no	período	do	estágio.	O	 relatório	deverá	 ser	 formatado	 conforme	

modelo	do	 IFSC.	Após	o	 término	do	estágio	o	aluno	 terá	o	prazo	de	15	dias	para	

entregar	 uma	 versão	 final	 do	 relatório	 para	 correção,	 e	 o	prazo	 de	 60	 dias	para	

entregar	 o	 relatório	 final	 corrigido	 ao	 orientador.	 Caso	 os	 prazos	 de	 entrega	 do	

relatório	 não	 sejam	 cumpridos,	 o	 aluno	 será	 reprovado	 na	 disciplina	 de	 estágio	

obrigatório.	Durante	o	período	do	estágio	o	professor	orientador	poderá	exigir	do	
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aluno	relatórios	parciais	que	poderão	compor	a	nota	do	relatório	final.	O	prazo	de	

60	 dias	 poderá	 ser	 estendido	 em	 razão	 do	 período	 de	 férias	 do	 professor	

orientador.	

• Avaliação	 do	 orientador:	 O	 orientador	 deverá	 receber	 a	 ficha	 de	 avaliação	 do	

supervisor,	o	relatório	parcial	(quando	houver)	e	o	relatório	final	de	estágio.	Após	o	

recebimento	 desta	 documentação,	 o	 orientador	 deverá	 preencher	 uma	 ficha	 de	

avaliação	onde	será	calculada	a	média	final	da	disciplina	de	estágio	supervisionado.	

O	professor	orientador	tem	o	prazo	de	15	dias	a	partir	da	entrega	do	relatório	final,	

para	 preencher	 a	 avaliação	 e	 entregar	 a	 documentação	 para	 o	 professor	

coordenador	da	disciplina	de	estágio	do	curso.		

	

O	estagiário	deverá	entregar	uma	declaração	de	 conclusão	de	estágio	 (obrigatório	e	não	

obrigatório)	para	a	coordenação	de	estágio	do	câmpus	em	até	(três)	dias	úteis	após	encerrada	a	

atividade	na	parte	concedente.	

7	AVALIAÇÃO	DO	ESTÁGIO	NÃO	OBRIGATÓRIO	
	

Relatório	 de	 estágio	 não	 obrigatório:	 O	 aluno	 deverá	 redigir	 um	 relatório	 resumido	

descrevendo	as	atividades	desenvolvidas	no	período	do	estágio.	

8	VALIDAÇÃO	DO	ESTÁGIO	
Para	validação	da	experiência	profissional	como	estágio	obrigatório,	o	aluno	deverá	realizar	

um	 requerimento	 a	 coordenação	 do	 curso.	 Deverão	 ser	 entregues	 os	 seguintes	 documentos	

comprobatórios	para	essa	solicitação:	

• Comprovante	do	período	de	trabalho;	

• Requerimento	de	validação	do	estágio;	

• Avaliação	do	supervisor.	

Após	 a	 realização	 do	 requerimento,	 a	 documentação	 comprobatória	 será	 analisada	 por	

uma	 comissão	 de	 pelo	 menos	 2	 (dois)	 professores	 do	 curso.	 A	 coordenação	 do	 curso	 poderá	
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solicitar	 documentação	 complementar	 ao	 solicitante.	 Após	 o	 deferimento,	 um	 orientador	 será	

definido	 e	 o	 aluno	 deverá	 entregar	 o	 relatório	 de	 Validação	 de	 Experiência	 Profissional	 como	

Estágio	Obrigatório	no	prazo	de	até	60	dias	a	contar	da	data	de	emissão	do	parecer	da	comissão	

de	validação.	

9	DOCUMENTOS	RELACIONADOS	AO	ESTÁGIO	
No	site	do	curso	estão	disponíveis	os	seguintes	documentos:	

• Plano	de	Atividades	do	Estágio;	

• Avaliação	do	supervisor;	

• Avaliação	do	orientador;	

• Declaração	de	conclusão	do	estágio;	

• Modelo	formatado	do	relatório	de	estágio;	

• Manual	de	Estágios	da	Engenharia	de	Controle	e	Automação;	

• Lei	n°	11788	de	25/09/2008;		

• Resolução	CEPE/IFSC	Nº	74.	
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10	FLUXOGRAMA	DO	ESTÁGIO	
	 Aluno	 retira	 o	 Plano	 de	 Atividades	 do	 Estágio	 no	 site	 do	

curso	 e	 preenche	 juntamente	 com	 o	 supervisor	 da	
empresa.	

Aluno	 entrega	 o	 Plano	 de	 atividades	 de	 estágio	 na	
coordenação	de	estágio	do	câmpus	que	protocola	o	pedido	
de	matrícula	de	estágio.		

Plano	 de	 atividades	 de	 estágio	 é	 entregue	 para	 o	
coordenador	da	disciplina	de	estágio.		

Coordenador	da	disciplina	
de	estágio	avalia	o	plano.	

 
Aprovado	

Reprovado	

Coordenador	 da	 disciplina	 de	 estágio	 seleciona	 o	
orientador.	

Plano	 de	 atividade	 de	 estágio	 é	 devolvido	 para	 a	
coordenação	de	estágio	do	câmpus.	

Coordenação	 de	 estágio	 do	 câmpus	 protocola	 o	 termo	 de	
compromisso	e	 inclui	 o	 aluno	na	 apólice	de	 seguro	 contra	
acidentes	pessoais	do	IFSC.	

Aluno	inicia	o	estágio	na	empresa.	

Ao	terminar	o	estágio	aluno	entrega:	
• Para	o	professor	orientador:	

o Avaliação	do	supervisor;		
o Relatório	final	(até	15	dias);	
o Relatório	final	corrigido	(até	60	dias).	

• Para	a	coordenação	de	estágio	do	câmpus:	
o Declaração	de	conclusão	de	estágio.	

Plano	 é	 devolvido	 para	 a	
coordenação	de	estágio	do	
câmpus.	

Aluno	 é	 informado	 a	 fazer	
correções	

Professor	 orientador	 entrega	 para	 o	 coordenador	 da	
disciplina	de	estágio:	

• Avaliação	do	supervisor;		
• Relatório	final	corrigido;	
• Avaliação	do	orientador.	

Prazo:	15	dias	
Prazo:	15	dias	


