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RESOLUc;AO CONSEPE N° 077/2008
Regulamenta 0 Estagio Curricular do curso de
Gradua~io em Engenharia de Computa~io e da
outras providencias.

o CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAo, no uso de suas
atribuiyoes regimentais,

RESOLVE:
I - DAS DISPOSI<;OES PRELIMINARES

Art. 1° - 0 presente regulamento tern por finalidade normatizar as atividades
relacionadas ao Estagio Curricular do currlculo pleno do Curso de Engenharia de Computayao
da UEFS, indispensavel para a colayao de grau.
Art. 2° - 0 Estagio Curricular consiste numa etapa de complementayao do ensino e da
aprendizagem atraves da qual 0 aluno do Curso de Engenharia de Computayao prepara-se para 0
exercicio futuro da profissao.

§1° - 0 Estagio Curricular sera constituido dos componentes curriculares TEC 427 ou EXA 827,
ambos nomeados Estagio em Tempo Integral e com carga horaria de 480 horas, ou ainda TEC
428 ou EXA 828, ambos, desta vez, nomeados Estagio e com carga horaria de 300 horas.
§2° - Os componentes curriculares TEC 427 e EXA 827 (Estagio em Tempo Integral) tern 0
seguinte ementario: Vivencia de situayoes reais em engenharia de computayao realizadas em
regime de dedicayao exc1usiva. Acompanhamento de projetos e implantayao de equipamentos e
sistemas em engenharia de computayao junto a urn orgao credenciado. 0 estagio e orientado
biJateralmente e e conc1uido com a apresentayao de urn relatorio.
§3° - Os componentes curriculares TEC 428 e EXA 828 (Estagio) tern 0 seguinte ementario:
Vivencia de situayoes reais em engenharia de computayao. Acompanhamento de projetos e
implantayao de equipamentos e sistemas em engenharia de computayao junto a urn orgao
credenciado. 0 estagio e orientado bilateralmente e e concluido com a apresentayao de urn
relatorio.
§4° - A oferta do componente curricular EXA 827, EXA 828 ou TEC 427, TEC 428 fica
vinculada ao departamento ao qual 0 Professor Coordenador de Estagio Curricular pertence.
§5° - 0 aluno devera ter cursado no minimo 50% da carga horaria total do curso para poder
solicitar inscriyao em qualquer urn dos componentes de Estagio Curricular.
§6° - 0 aluno que se matricular em TEC 427 ou EXA 827 (Estagio em Tempo Integral) nao
podera se matricular em outros componentes curriculares no mesmo periodo.
§7° - Havera uma formalizayao de Convenios de Estcigio Curricular atraves de urn Termo de
Convenio entre a UEFS e as Organizayoes Concedentes.
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§8° - Haveni uma formalizayao da realizayao de Esmgio Curricular atraves de urn Termo de
Compromisso individual para cada estagiario, assinado por este e pela Organizayao Concedente
do Estagio Curricular, com a anuencia do Professor Coordenador.
Art. 3° - 0 Estagio Curricular e desenvolvido sob a orientayao do Professor
Coordenador que atue no Curso de Engenharia de Computayao, devendo ser supervisionado por
urn profissional da Organizayao Concedente.
II - DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

abcd-

Art. 4° - Na conduyao do Estagio Curricular estao envolvidos:
Colegiado do Curso de Engenharia de Computayao;
Unidade de Organizayllo e Desenvolvimento Comunitario (UNDEC);
Professor Coordenador;
Organizayllo Concedente.

III - DAS ATRIBUI(:OES DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE
COMPUTA(:AO
Art. 5° - Compete ao Colegiado do Curso de Engenharia de Computayllo:
a- solicitar ao Departamento 0 Professor Coordenador sugerido pelos membros do colegiado;
b- analisar, em grau de recurso, as decisoes do Professor Coordenador;
c- tomar, em primeira insmncia, todas as demais decisoes e medidas necessarias ao efetivo
cumprimento desta norma;
d- analisar e aprovar alterayoes propostas;
e- resolver os casos omissos neste regulamento e interpretar seus dispositivos.
Art. 6° - Pode a coordenayao do curso de Engenharia de Computayllo convocar, quando
necessario, reunioes com 0 Professor Coordenador, buscando cumprir e fazer cumprir este
regulamento.
IV-DA UNDEC
Art. 7° - Compete a UNDEC realizar a formalizayllo de Convenios de Estagio
Curricular atraves de urn Termo de Convenio entre a UEFS e as Organizayoes Concedentes, e a
formalizayao da realizayao de Estagio Curricular atraves de urn Termo de Compromisso
individual para cada estagiario.

v - DO PROFESSOR COORDENADOR
Art. 8° - 0 Professor Coordenador e sugerido pelo Colegiado do Curso de Engenharia
de Computayao e solicitado ao devido Departamento, conforme mencionado no Artigo 5°, item
a, para 0 mandato de 6 (seis) meses, podendo ser reconduzido ininterruptamente.
Art. 9° - 0 Professor Coordenador dedica 4 (quatro) horas semanais as tarefas
decorrentes do cargo.
Art. 10 - Ao Professor Coordenador compete:
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a - propor ao Colegiado, e este as instancias superiores, intercambios entre a Universidade e as
Empresas publicas e privadas objetivando a cria9ao e/ou manuten9ao de vagas de Estagio
Curricular;
b - proporcionar orienta9ao profissional aos alunos em fase de Estagio Curricular;
c - promover atividades como cursos, palestras que auxiliem os estudantes no desenvolvimento
das atividades de Estagio Curricular, conforme disponibilidade dos estudantes;
d - verificar se as empresas ou institui90es possuem condi90es minimas necessarias a realiza9ao
do Estagio Curricular;
e - avaliar os relatorios de pIanos de trabalho e relatorios finais que Ihe forem entregues pelos
orientados, atribuindo-lhes as respectivas notas;
f - responder a solicita9ao de Estagio Curricular em urn prazo de 10 (dez) dias uteis a partir da
abertura do processo;
g - tomar, no ambito de sua competencia, todas as demais medidas necessarias ao efetivo
cumprimento deste Regulamento.
Art. 11 - 0 Professor Coordenador somente podera autorizar 0 Estagio Curricular
quando:
a - 0 Termo de Compromisso estiver devidamente acompanhado da descri9ao das atividades a
serem reaJizadas no Estagio Curricular, alem do nome e cargo do Supervisor do Estagio
Curricular na Organiza9ao Concedente;
b - a jomada semanal seja de, no maximo, 40 horas e, no minimo, 32 horas, para os
componentes curriculares TEC 427 e EXA 827 (Estagio em Tempo Integral);
c - a jomada semanal seja de, no maximo, 30 horas e, no minimo, 20 horas, para os
componentes curriculares TEC 428 e EXA 828 (Estligio);
d - 0 horario e 0 numero total de horas semanais para desenvolvimento do Estagio Curricular
seja compativel com a carga horaria academica do aluno e com 0 horario dos componentes
curriculares em que 0 mesmo estiver matriculado no semestre em que 0 Estagio Curricular sera
reaJizado;
e - quando 0 aluno tiver cumprido os pre-requisitos necessarios, conforme estabelecido no
Artigo 2°.

Paragrafo Unico - Cabera recurso da decisao ao Colegiado, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, a partir da notifica9ao do requerente.
Art. 12 - E da competencia do Professor Coordenador a solu9ao de casos especiais,
podendo ele, se entender necessario, encaminha-Ios para decisao pelo Colegiado do Curso de
Engenharia de Computa9ao.
VI - DA ORGANIZAC;AO CONCEDENTE
Art. 13 - Sao Organiza90es Concedentes as pessoas juridicas de Direito Publico ou
Privado e as organiza90es sociais de interesse publico.

Paragrafo Unico - Excepcionalmente, a criterio do Colegiado do Curso de Engenharia
de Computa9ao, poderao ser aceitas pessoas fisicas como concedentes desde que sejam
profissionais liberais autonomos, devidamente registrados.
Art. 14 - A supervisao do Estligio Curricular pela Organiza9ao Concedente e realizada
exclusivamente por meio de urn funcionario da Organiza9ao Concedente, aqui denominado
Supervisor.
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§ fO - 0 Supervisor e 0 responsavel pelo Estagiario junto a Organiza9ao Concedente, sendo
designado pelo representante da mesma dentre seus profissionais ou, caso seja pessoa fisica, 0
proprio profissional liberal aut6nomo.
§ r - 0 Supervisor de estagio deve demonstrar efetiva competencia na area de atua9ao do
estagiario.
§ 3° - Em caso de substitui9ao do Supervisor, 0 Professor Coordenador devera ser notificado e
receber a devida comprova9ao de competencia tecnica do Supervisor substituto na area de
atua9ao do estagiario.
VII - DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAC;AO DO ESTAGIO CURRICULAR
Artigo 15 - E considerado habilitado a realiza9ao do Estagio Curricular todo aluno que
atender os pre-requisitos e tenha sua solicita9ao de inscri9ao no Estagio Curricular aprovada
pelo Professor Coordenador, conforme prescrito no artigo 11.

§ 1° - A solicita9ao de Estagio Curricular podera ser apresentada a qualquer epoca do calendario
escolar, em formulario padrao (ANEXO A) contendo:
a- 0 nome e assinatura do Professor Coordenador;
b- plano de trabalho.
§ r - No caso do infcio do Estligio Curricular nao coincidir com 0 periodo de matricula do
semestre letivo, 0 aluno obriga-se a formalizar 0 Estagio Curricular junto ao Professor
Coordenador e matricular-se no componente curricular adequado no semestre seguinte.
§ 3° - 0 Estagio Curricular passa a contar a partir da autoriza9ao do Professor Coordenador.
§ 4° - Cabera recurso da decisao relativa ao Colegiado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a
partir da notifica9ao do requerente.
Artigo 16 - 0 aluno em fase de realiza9ao do Estagio Curricular tern, dentre outros, os
seguintes deveres:
a- elaborar 0 relatorio do Estagio Curricular, de acordo com 0 presente regulamento e as
instru90es do Professor Coordenador;
b- cumprir 0 calendlirio divulgado pelo Professor Coordenador para entrega dos relatorios de
Estagio Curricular, devendo apresentar em meio eletr6nico ou impresso quantas copias forem
solicitadas por este;
c- cumprir e fazer cumprir este Regulamento.
VIII - DO PLANO DE TRABALHO
Artigo 17 - 0 Plano de Trabalho de Estligio Curricular deve ser elaborado pelo aluno,
com acompanhamento do Professor Coordenador e do Supervisor, considerando-se na sua
estrutura formal, os criterios tecnicos estabelecidos nas normas da ABNT(Associa9ao Brasileira
de Normas Tecnicas) sobre documenta9ao, no que forem eles aplicaveis.
Artigo 18 - A estrutura do Plano de Trabalho de Estagio Curricular compoe-se de, pelo
menos:
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abcdefghijk-

folha de rosto;
folha de aprovayao;
sumario;
objetivos;
atividades a serem desenvolvidas;
metodologia;
cronograma;
ambiente de trabalho (descriyao da empresa e das condiyoes de trabalho);
referencias bibliograficas, quando necessario;
anexos (q uando for 0 caso)
assinatura do Supervisor.
IX - DO RELATORIO FINAL DE ESTAGIO CURRICULAR

Artigo 19 - 0 Relatorio Final de Estagio Curricular deve ser elaborado pelo aluno
considerando-se na sua estrutura fonnal, os criterios tecnicos estabelecidos nas normas da
ABNT sobre documentayao, no que forem eles aplicaveis.
Artigo 20 - A estrutura do Relatorio Final de Estagio Curricular compoe-se de, pelo

menos:
a- folha de rosto;
b- folha de aprovayao;
c- sumario;
d- introduyao;
e- descriyao das atividades desenvolvidas;
f- considerayoes finais (ou conclusao);
g- referencias bibliograficas, quando necessario;
h- anexos (quando for 0 caso)
i- assinatura do Supervisor.
Artigo 21 - 0 Relatorio Final de Estagio Curricular deve ser entregue pelo estagiario ao
Professor Coordenador no prazo maximo de 15 dias antes do final do semestre letivo.

IX - DA AVALIAC;AO DO ESTAGIO CURRICULAR
Artigo 22 - A avaliayao final do Estagio Curricular sera a media aritmetica simples das
tres avaliayoes parciais seguintes:
a- avaliayao do Supervisor;
b- Plano de Trabalho, avaliado pelo Professor Coordenador;
c- Relatorio Final, avaliado pelo Professor Coordenador.
Paragrafo Unico - Para aprovayao no Estagio Curricular, 0 aluno devera obter media
igual ou superior aquela exigida pelas nonnas especificas da UEFS, nao sendo facultado prova
final ou recuperayao de qualquer etapa do Estagio Curricular.
Artigo 23 - 0 Professor Coordenador, enviara ao Supervisor, urn fonnulario de
avaliayao, para preenchimento e devoluyao em no maximo 10 dias uteis apos 0 tennino do
Estagio Curricular, com os itens relacionados abaixo, para atribuiyao das notas:
a- assiduidade;
b- interesse;
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iniciativa;
senso pnitico;
contribui~ao tecnica;
organiza~ao;

relacionamento interpessoal;
pontuaIidade.

Paragrafo Unico. A avalia~ao do Supervisor sera a media aritmetica simples das notas
atribuidas a esses 8 (oito) itens.

x - DA EQUIVALENCIA DE ESTAGIO CURRICULAR
Artigo 24 - Podera solicitar equivalencia de atividades profissionais as atividades do
Estagio Curricular, 0 aluno que comprovar 0 exercicio de atividade profissional correlacionada
a fonna~ao do curso por periodo nao inferior a 6 (seis) meses e 0 cumprimento dos pre
requisitos prescritos no artigo 2°, paragrafos 5° e 6°.
Paragrafo Unico - A comprova~ao da atividade profissional dar-se-a mediante uma das
seguintes condi~oes:
a- Declara~ao
da
empresa,
em
formulario
especifico
(ANEXO
B),
e
copia do correspondente registro na Carteira Profissional, quando 0 aluno for empregado de
empresa privada;
b- Declara~ao do orgao Pllblico em fonnulario especifico (ANEXO B) e copia do
correspondente contrato, quando 0 aluno for servidor publico;
c- Declara~oes de empresas, finnadas pelos respectivos dirigentes, e registro na Prefeitura
Municipal ou no Orgao competente, quando 0 aluno for profissional autonomo;
d- Copia do Contrato Social da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial,
comprovando atividade em areas correlatas a sua habilita~ao, quando 0 aluno for socio
administrador.
Artigo 25 - A equivalencia do Estagio Curricular devera ser requerida ao Professor
Coordenador, acompanhado dos documentos estabelecidos no artigo 24 e do Plano de Trabalho.
Paragrafo Unico - Para solicitar a equivalencia, 0 aluno devera estar matriculado no
componente curricular Estagio ou Estagio em Estagio em Tempo Integral, e devera apresentar
Relatorio Final ao final do periodo.
Artigo 26 - A solicita~ao de equivalencia do Estagio Curricular sera analisada pelo
Professor Coordenador, que retornara a resposta ao requerente.

§ 1°. 0 Professor Coordenador devera responder

a solicita~ao em urn prazo de

10 (dez) dias

uteis a partir da abertura do processo.
§ 2°. Cabera recurso da decisao ao Colegiado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da
notifica~ao do requerente.
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XI - DAS DISPOSI(:OES GERAIS

Artigo 27 - Este regulamento s6 pode ser alterado atraves do voto da maioria simples
dos membros do Colegiado do Curso de Engenharia de Computa~ao e das demais instancias
competentes para a sua analise na Universidade.
Artigo 28 - Compete ao Colegiado do Curso de Engenharia de Computa~ao dirimir
duvidas referentes a interpretas:ao deste Regulamento bern como suprir as suas lacunas,
expedindo os atos complementares que se fizerem necessarios.
XII - DAS DISPOSI(:OES TRANSITORIAS

Artigo 29 - Este Regulamento integra 0 curriculo pleno do Curso de Engenharia de
Computas:ao, como anexo, e entra em vigor na data de sua aprovas:ao.

Sala de Reunioes dos Conselhos Superiores, 27 de maio de 2008.
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J e CarlostBarreto de Santana
Reitor e Presidente do CONSEPE
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ANEXOA

I~

FORMULARIO PARA SOLICITA<;:AO DE ESTAGIO CURRICULAR

EugeMadCl tk CQWPutaf(f<l

I BENTI FI( '.\~ ',\()

ALUNO

MATRICULA

TITULO DO PLANO DE TRABALHO (em anexo)

AREA DE ATUA<;:AO
I

ORGANIZA<;:AO CONCEDENTE

SUPERVISOR

PROFESSOR COORDENADOR

Feira de Santana,

de

de - -

Assinatura do Professor Coordenador

Assinatura do Aluno (Estagiario)
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ANEXOB

DECLARA<;AO

_ _ _ _ _ _ _ _ _(empresa),

.

situada

a

_ _ _ _ _ _ _ _, CGC _ _ _ _ _ _ _ _, declara para
fins de equivalencia de Estagio Curricular Obrigatorio que
aluno)
atividades

, RG nO
profissionais

, CPF

_ _ _ _ _(citar as rotinas a serem desenvolvidas pelo aluno)
a

de

, exercera as
desenvoIvendo

de

periodo de

(nome do

pelo

_

de

Nome
Empresa
Carimbo

9~

