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CAPÍTULO I 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Art. 1º - O Estágio Supervisionado dos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS - Câmpus Ibirubá, de caráter obrigatório, é parte integrante do 

currículo pleno, sendo o primeiro passo para o exercício da profissão e aplicação dos conhecimentos 

adquiridos na teoria e na prática.  

Parágrafo Único - O estágio supervisionado tem por finalidade oferecer ao aluno a oportunidade 

de aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, bem como as relações sociais que se estabelecem no 

mercado de trabalho, possibilitando-lhe o desenvolvimento da visão crítica sobre o sentido social 

do exercício de sua futura profissão. 

Art. 2º - O Estágio Supervisionado é o período de aprendizado na Empresa, sedimentando na 

prática os conhecimentos adquiridos na Instituição de Ensino e fornecendo a oportunidade ao aluno de 

familiarizar-se com o ambiente de trabalho, melhorando seu relacionamento humano e evidenciando seu 

potencial para o crescente desenvolvimento profissional. 

Art. 3º - O Estágio Supervisionado oportuniza à Instituição de Ensino subsídios para avaliar seu 

processo educativo, com base em informações coletadas, possibilitando adequação curricular às inovações 

tecnológicas, às mudanças ambientais e o aprimoramento da formação do técnico e do tecnólogo. 

Art. 4º - Poderão realizar o Estágio Supervisionado, para efeito de Conclusão do Curso Técnico e 

de Tecnologia, e obtenção do diploma, todos os alunos regularmente matriculados na disciplina de estágio, 

cumpridas as exigências do Plano de Curso, observando a compatibilidade de horário. 

Parágrafo Único – Para os cursos na modalidade concomitante somente poderá colar grau o aluno 

que tiver concluído o Ensino Médio e for aprovado em todos os Componentes Curriculares do 

Ensino Técnico. 

Art. 5º - O Estágio Supervisionado, condição indispensável para o reconhecimento legal da 

habilitação concluída, deverá ser realizado em empresas públicas ou privadas, órgãos de prestação de 

serviços e instituições educacionais, previamente cadastradas na Instituição. 

Parágrafo Único - De forma a estimular o empreendedorismo e o associativismo entre os alunos, o 

estágio poderá ser realizado em empresas próprias ou associações de economia solidária, sempre 

respeitando os Planos dos respectivos Cursos Técnicos e de Tecnologia da Instituição e desde que 

aprovado pela coordenação do Curso. Atividades de pesquisa e extensão poderão também ser 

consideradas como estágio desde que atendam ao previsto no Plano de Curso. 

Art. 6º - O Estágio Supervisionado dos alunos concluintes do IFRS – Câmpus Ibirubá obedecerá às 

determinações legais específicas sobre Estágio de acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 

CAPÍTULO II 

DA DURAÇÃO 

Art. 7º - O estágio supervisionado terá uma carga horária mínima que atenda as exigências da 

legislação específica e regulamentações do sistema de ensino, adquirindo formas diversas, conforme as 

especificidades constantes no Plano do Curso Técnico e de Tecnologia em que o aluno esteja regularmente 

matriculado. 

 



 

CAPÍTULO III 

DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Art. 8º - O Estágio Final Supervisionado dar-se-á mediante Termo de Compromisso celebrado pelo 

aluno e parte concedente, com interveniência obrigatória da Coordenação de Extensão. O estágio deverá ser 

realizado em local onde o aluno tenha a oportunidade de exercer atividades em consonância com a 

habilitação técnica pretendida. 

§ 1º - O estágio não estabelecerá vínculo empregatício de qualquer natureza. 

§ 2º - Poderá ser feita a indicação de vaga e o respectivo encaminhamento pelos Agentes de 

Integração, em convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Sul – Câmpus Ibirubá. 

Art. 9º - O Estágio Supervisionado deverá ser registrado na Coordenação de Extensão, através da 

documentação própria conforme Ficha de Cadastro de Estagiário (Anexo-01), Ficha de Cadastro de Empresa 

Concedente (Anexo-02), e, quando solicitado pela empresa, Carta de Apresentação (Anexo-03) para que seja 

computado o período do mesmo, acompanhado e avaliado desde o início até sua conclusão. 

Parágrafo Único - O referido estágio só terá validade como complementação curricular, se 

comprovado o desempenho de atividades afins com a habilitação do estagiário. 

Art. 10 - O estágio poderá ser realizado no máximo em duas empresas ou em dois momentos, no 

entanto, o aluno não poderá, sob pretexto algum, interromper o estágio ou transferir-se de uma Empresa para 

outra, sem a prévia aprovação da Coordenação de Extensão. 

Parágrafo Único - Ao transferir o estágio de uma empresa para outra, ou fazer em duas etapas o 

aluno deverá apresentar à Coordenação de Extensão, a Ficha de Avaliação do Estágio Curricular 

Supervisionado (Anexo-04), onde esteve estagiando no primeiro momento, constando a carga 

horária realizada. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

Art. 11 - É de responsabilidade da Coordenação de Extensão, através do Setor de Estágios: 

§ 1º - Realizar cadastramento de Empresas e Órgãos para a colocação de estagiários; 

§ 2º - Distribuir e encaminhar os estagiários nas empresas e locais do estágio; 

§ 3º - Entregar aos alunos os formulários necessários para o planejamento, execução e 

acompanhamento do Estágio; 

§ 4º - Exigir do Estagiário a entrega dos documentos necessários nos prazos estipulados; 

§ 5º - Encaminhar a documentação do Estágio, após a defesa do estágio, ao Setor de Registros 

Escolares. 

§ 6º - Informar e manter atualizada lista de alunos em estágio, constando, curso, empresa em 

que está realizando estágio e o período. 



 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE ENSINO 

Art. 12 - É de responsabilidade da Coordenação de Ensino: 

§ 1º - Informar a Coordenação de Extensão os matriculados na disciplina de estágio por turma e 

curso. 

§ 2º - Acompanhar a supervisão do estágio. 

§ 3º - Programar e acompanhar a realização das Defesas de estágio; 

§ 4º - Encaminhar a Coordenação de Extensão, após a defesa de estágio: 

I. Ficha de Avaliação do Estágio Curricular Supervisionado (Anexo-04); 

II. Ata de avaliação da defesa (Anexo-05); 

III. Termo de autorização de entrega de relatório final de estágio (Anexo–06); 

IV. Formulário de Acompanhamento do Estágio (Anexo 08); 

V. Versão impressa e cópia digital do relatório. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

Art. 13 - É de responsabilidade da Coordenação de Curso: 

§ 1º - Definir o professor orientador.  

Parágrafo Único – O professor orientador deverá ser do quadro efetivo de pessoal. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTÁGIO 

Art. 14 - Compete ao Professor Orientador de Estágio: 

§ 1º - Estabelecer contato periódicos com o local de estágio, seja ele através de visitas, 

telefonemas, encaminhamento de relatórios ou outras formas julgadas pertinentes.  

§ 2º - Preencher o Formulário de Acompanhamento do Estágio (Anexo 08) e entregar na 

Coordenação de Ensino, quando da entrega do relatório final. 

§ 3º - Substituir o supervisor da empresa no caso do estágio ser realizado em empresa própria 

ou em projetos de economia solidária/associativismo; 

§ 4º - Colaborar, quando necessário, na elaboração do Plano de Estágio; 

§ 5º - Orientar o estagiário na elaboração do relatório de estágio; 

§ 6º - Agendar a defesa do relatório de estágio, junto à Coordenação de Ensino, através de 

formulário próprio (Ficha de agendamento de defesa de Estágio Curricular – Anexo 07), com 

antecedência mínima de quinze dias antes da data prevista para a realização defesa do 

relatório de estágio. 



 

§ 7º - Avaliar o relatório final e participar da Banca Examinadora para a avaliação final. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

Art. 15 - O aluno poderá, quando devidamente autorizado pela Coordenação de Extensão, obter 

junto às empresas vagas para fins de estágio. 

Art. 16 - O estagiário deverá atender às seguintes obrigações: 

§ 1º - Entregar na Coordenação de Extensão a Ficha de Cadastro de Estagiário devidamente 

preenchida (Anexo 1) e a Ficha de Cadastro da Empresa Concedente, devidamente preenchida 

(Anexo 02); 

§ 2º - Levar para a empresa a Carta de Apresentação do Estagiário (Anexo 03), quando 

solicitado; 

§ 3º - Enviar à Coordenação de Extensão, até quinze dias após o início do estágio, o Plano de 

Atividades de Estagiário (Anexo 09), elaborado juntamente com o supervisor técnico da 

Empresa ou com o professor orientador e devidamente assinado; 

§ 4º - Enviar à Coordenação de Extensão uma via do Termo de Compromisso de Estágio 

(Anexo 10); 

§ 5º - Elaborar o relatório final de atividades e entregar três cópias impressas e encadernadas, 

ao professor orientador. 

§ 6º - Realizar a defesa do relatório de estágio, perante uma Banca Examinadora.  

§ 7º - Entregar ao professor orientador uma versão impressa e cópia digital do relatório final. 

Art. 17 - Ciente dos direitos e deveres que terá junto à empresa, o estagiário deverá demonstrar 

responsabilidade no desenvolvimento normal das atividades e, paralelamente, atentar para os itens que 

seguem: 

§ 1º - Cumprir as exigências propostas na concessão do Estágio e contidas no Termo de 

Compromisso; 

§ 2º - Submeter-se ao regulamento e normas da Empresa; 

§ 3º - Cumprir o horário estabelecido; 

§ 4º - Não divulgar informações confidenciais recebidas ou observadas no decorrer do estágio, 

pertinentes à Empresa; 

§ 5º - Participar ativamente dos trabalhos, executando suas tarefas da melhor maneira possível, 

dentro do prazo previsto; 

§ 6º - Ser cordial com chefes, colegas e público em geral; 

§ 7º - Responder pelos danos pessoais e/ou materiais que venha a causar por negligência, 

imprudência ou imperícia; 

§ 8º - Zelar pelos equipamentos e bens em geral da empresa; 

§ 9º - Observar as normas de segurança e higiene no trabalho; 



 

§ 10º - Responder, sempre que solicitado, os relatórios internos da empresa; 

§ 11º - Enviar, em tempo hábil, os documentos solicitados pelo IFRS - Câmpus Ibirubá. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DA BANCA EXAMINADORA 

Art. 18 -  A banca deverá ser composta: 

§ 1º - Professor orientador – presidente 

§ 2º - Segundo e terceiro membro que poderão ser: 

I. Professor do Câmpus – efetivo, temporário ou substituto. 

II. Técnico administrativo do quadro efetivo do Câmpus; 

III. Professor da área – externo; 

IV. Profissional da área – externo. 

Parágrafo Único – O Supervisor da Empresa – que acompanhou o estágio do aluno poderá ser 

convidado para compor a Banca.  

Art.  19 -  Compete à Banca Examinadora: 

§ 1º - Ler e avaliar o Relatório Final com antecedência. 

§ 2º - Avaliar a defesa do relatório de estágio do aluno e dar o parecer final do estágio 

conforme Ata de Avaliação de Defesa de Estágio (Anexo-05), 

§ 3º - Apresentar sugestões, por escrito, quando necessário, para a reformulação do Relatório 

de Estágio. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO DA EMPRESA 

Art. 20 - Compete ao Supervisor de Estágio da Empresa: 

§ 1º - Elaborar o Plano de Estágio junto com o aluno e com o Professor orientador, se 

necessário; 

§ 2º - Monitorar as atividades que o aluno desenvolve na Empresa; 

§ 3º - Realizar a avaliação do estagiário e enviar em envelope lacrado e devidamente 

identificado a Ficha de Avaliação do Estágio Curricular Supervisionado (Anexo 4) para a 

Coordenação de Ensino, no prazo de até cinco dias após o término do estágio. 

 



 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Art. 21 - O estagiário será avaliado através dos seguintes mecanismos: Ficha de Avaliação do 

Estágio Curricular Supervisionado (Anexo 4) emitido pelo supervisor da empresa, relatório do estágio e a 

defesa do relatório de estágio. 

Parágrafo Único - O aluno fará a defesa do relatório de estágio à Banca Examinadora, formada 

pelo professor orientador e outros dois profissionais de área afim. A Banca examinadora é soberana 

para emitir parecer sobre a aprovação ou não do estágio, bem como, para solicitar melhorias na 

redação do relatório. 

 

DA DEFESA DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

Art. 22 - O período de duração da defesa do relatório de estágio será de até 60 minutos, sendo que: 

§ 1º - O estagiário disporá de até 20 minutos para a apresentação; 

§ 2º - A banca examinadora terá até 40 minutos para arguir o estagiário. 

 

DO PERÍODO DE DEFESA DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

Art. 23 - O período limite para defesa do relatório de estágio será estabelecido no calendário 

escolar, condicionado a matrícula na disciplina de Estágio Supervisionado. 

Parágrafo Primeiro - Em caso de o aluno não defender no período estabelecido no calendário 

escolar deverá efetuar novamente matrícula na disciplina de Estágio Supervisionado, respeitando o 

período de integralização do Curso, previsto no Plano de Curso. 

Parágrafo Segundo – O orientado poderá solicitar a defesa do relatório do aluno (Ficha de 

agendamento de defesa de Estágio Curricular – Anexo 07), desde que, a data seja anterior à 

estabelecida pelo calendário escolar. Sendo necessária uma justificativa para o adiantamento.  

 

 

DA APROVAÇÃO 

Art. 24 - Para aprovação no Estágio Curricular, o estagiário deverá: 

§ 1º - Ter cumprido as exigências estabelecidas no Projeto Pedagógico de Curso; 

§ 2º - Obter média final mínima de 7,0 calculada pela soma das avaliações e de acordo com os 

pesos indicados a seguir: 

I. Avaliação feita pelo supervisor da empresa ou professor orientador (Peso 1,0)  

II. Relatório do estágio final (Peso 4,0) 

III. Defesa do relatório de estágio (Peso 5,0) 



 

Parágrafo Único – A aprovação está condicionada a entrega do relatório final corrido de forma 

impressa e em meio digital (CD) conforme estabelecido no calendário escolar e aprovada pelo 

orientador.  

 

DA REPROVAÇÃO 

Art. 25 - Será considerado reprovado o aluno que: 

§ 1º - Não obter média final mínima de 7,0. 

§ 2º - Não comparecer para a defesa do relatório de estágio na data definida, salvo com 

justificativa amparada por lei. 

§ 3º - Não defender o estágio no período previsto. 

Parágrafo Único - Em caso de reprovação no Estágio Supervisionado, o aluno deverá repetí-lo 

em outra oportunidade, condicionado a matrícula na disciplina de estágio.  

 

CAPÍTULO VI 

DA ESTRUTURAÇÃO LEGAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Art. 26 - Para caracterização e definição do Estágio Supervisionado é necessário que entre a 

Empresa concedente de Estágio e a Instituição de Ensino, seja firmado um Instrumento Jurídico, em 2 (duas) 

vias, denominado Termo de Convênio (Anexo 11), periodicamente reexaminado, onde estarão acordadas 

todas as condições de realização do estágio. 

Art. 27 - Para garantir as condições gerais do Estágio, tanto em relação ao aluno quanto à Empresa, 

deverá ser elaborado o “Termo de Compromisso” (Anexo 10) com assinaturas da Empresa, do aluno e do 

IFRS – Câmpus Ibirubá, constituindo-se em instrumento legal celebrado entre o estudante e a parte cedente 

(Empresa) com a interveniência obrigatória da Instituição de Ensino. 

Parágrafo Único - No Termo de Compromisso deverá constar obrigatoriamente uma cláusula que 

garanta, a favor do estagiário, o seguro contra acidentes pessoais ocorridos no local de estágio, 

mencionando o número da Apólice e o nome da Seguradora. 

Art. 28 - O Termo de Convênio (Anexo 11) e o Termo de Compromisso (Anexo 10) poderão ser 

efetuados com a intervenção de Agentes de Integração públicos ou privados, entre o sistema de ensino e os 

setores de produção, serviços, comunidade e governo. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 29 – Das disposições gerais: 

§ 1º - O período de realização do estágio será definido pelo aluno, juntamente com a empresa, no 

decorrer do semestre letivo ou, para os cursos na modalidade integrado, no decorrer do ano 

letivo; 



 

§ 2º - Quaisquer dúvidas que eventualmente venham a ocorrer referente ao Estágio e que não 

constem neste Regulamento deverão ser encaminhadas à Coordenação de Extensão, que 

juntamente com a Coordenação de Ensino fornecerão as devidas orientações. 

§ 3º - De acordo com o projeto pedagógico do curso, o aluno deverá renovar o vínculo a cada 

período letivo. Semestralmente para os cursos superiores de tecnologia, técnicos na modalidade 

subsequente e concomitante. Anualmente para os cursos técnicos integrados. 

§ 4º - Este Regulamento entra em vigor nesta data.  

 

Ibirubá, 22 de maio de 2013. 

 

 

 

Migacir Trindade Duarte Flôres 

Presidente do Conselho de Câmpus 


