
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – DIURNO E NOTURNO 

NORMAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO E PRÁTICAS EM
LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS – PORTARIA 544/2020/MEC

     De acordo com o processo administrativo 23081.024538/2020-12e n. 23081.024488/2020-
65   do Curso de administração  as normas para desenvolvimento de estágio e práticas em
laborátório especializado – portaria 544/2020 MEC passam ser as seguintes: 

1 INTRODUÇÃO 

         A Coordenação dos Cursos de Administração – Diurno e Noturno, em conjunto com a
Coordenação de Estágios do Curso de Administração, considerando: 

  a pandemia do novo coronavírus - Covid-19; 
  a Portaria 544/2020/MEC, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas

presenciais  por  aulas  em  meios  digitais,  enquanto  durar  a  situação  de  pandemia  do  novo
coronavírus - Covid-19; 

 o Memorando Circular 06/2020 – CADE/PROGRAD, que versa sobre orientações para      análise do
desenvolvimento de estágios e práticas que exigem laboratório especializado em face da Portaria
554/2020/MEC; 

 a Lei n° 11.788/08, que dispõe sobre o estágio de estudantes;
  o exposto e as recomendações para a educação superior expressas no Parecer CNE/CP 05/2020,

homologado no DOU em 1º de junho de 2020, que trata da “Reorganização do calendário escolar e
da possibilidade de cômputo  das  atividades  não presenciais  em fins  de  cumprimento  da carga
horária mínima anual, em razão da pandemia da Covid-19; 

 as  características  do  Estágio  Supervisionado  em  Administração,  entendido  estágio  curricular
obrigatório dos cursos de Administração Diurno e Noturno, definido no Projeto Pedagógico do Curso
de Administração e nas Diretrizes Curriculares do Curso de Administração, nos termos da Lei n°
11.788/08, da Lei n° 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e da Resolução nº 4, de
13 de julho de 2005, do Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação Superior, entendido
como  ato  educativo  supervisionado,  e  visa  à  complementação  do  ensino  e  da  aprendizagem
proporcionando  preparação  para  o  trabalho  profissional  do  estagiário,  possibilitando-lhe
aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, bem como condições de
vivenciar e adquirir experiência prática em situações reais de trabalho em sua área de atuação;

 -  a  consulta  realizada  em 02  de  julho  de  2020  aos  alunos  matriculados  na  disciplina  Estágio
Supervisionado, no período 2020-01;

 a aprovação dos Colegiados dos Cursos de Administração – Diurno e Noturno, em 08 de julho  de
2020, com participação de representante do Conselho Profissional da área – CRA/RS;

 apresentam o Plano de Trabalho para o desenvolvimento da disciplina Estágio Supervisionado em
Administração  com atividades  mediadas  por  tecnologias  em rede,  em caráter  excepcional  com
validade até 31 de dezembro de 2020. 

      O objetivo desse Plano de Trabalho consiste em regular e orientar o desenvolvimento das
atividades  inerentes  à  disciplina  de  Estágio  Supervisionado  no  âmbito  do  Curso  de
Administração da UFSM, no período supracitado,  considerando a avaliação do campo de
estágio, a disciplina envolvida, as metodologias a serem empregadas, a infraestrutura e os
meios de interação, as condições de orientação e supervisão, as formas de avaliação e as
condições de acessibilidade metodológica.



2 AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

         O Estágio Supervisionado em Administração, conforme definido nas Normas de Estágio
do  curso,  é  oportunidade  para  integrar  teoria  e  prática,  demonstrar  domínio  sobre  os
conhecimentos  teóricos  assimilados  no  decorrer  do  curso,  sistematizar  o  conhecimento
adquirido em contraste com a observação personalizada na empresa e desenvolver o perfil
profissional;  visa  desenvolver  um  diagnóstico  de  empresas  e/ou  áreas  empresariais  e
oportuniza o desenvolvimento de um trabalho acadêmico, proporcionando ao corpo docente
uma reciclagem na postura, tanto em relação aos problemas identificados, quanto em relação
aos mecanismos de mudança, originando adequação de conteúdo das disciplinas do curso; e
é  uma oportunidade  de  associar  os  conhecimentos  gerais  e  específicos,  experimentar  as
habilidades que o profissional  precisa  desenvolver  para  o  saber  fazer,  e  compreender as
atitudes que  repercutem no posicionamento pessoal frente às exigências ambientais. 

        A importância do estágio no contexto do currículo do Curso de Administração resulta do
seu  papel  de  integrar  o  acadêmico  com  a  realidade  empresarial,  seja  em  abrangência
regional,  nacional  ou  internacional,  na  qual  poderá  exercer  suas  futuras  atividades
profissionais. Ressalta-se a relevância de aplicar o conhecimento teórico, com o desafio de
adaptá-lo às diferentes situações práticas observadas. Tem como objetivos proporcionar ao
estagiário  vivências  empíricas  que  possibilitem  colocar  em  prática  os  conhecimentos
aprendidos no decorrer do curso, preparando-o para o exercício futuro da profissão; e difundir
a Ciência da Administração e valorizar a profissão do administrador na organização objeto de
estágio e na sociedade em geral. 

      Conforme definido no Projeto Pedagógico do Curso de Administração, os campos de
estágio são constituídos de todas as organizações formalmente constituídas e localizadas no
território nacional ou internacional, que ofereçam condições para a prática profissionalizante
da Administração e que atendam aos objetivos do estágio. 

        Em consideração à realidade imposta às empresas privadas e organizações públicas por
conta da pandemia do novo coronavírus – Covid-19 e levando em conta as recomendações de
distanciamento  social  impostas  pelos  decretos  estaduais  e  municipais,  muitas  atividades
administrativas têm sido desenvolvidas no formato de home office ou teletrabalho em diversas
organizações públicas  e privadas.  Dessa forma,  diferentes  atividades profissionais  nessas
instituições são atualmente  desenvolvidas por  meio  de tecnologias em rede,  permitindo a
execução de tarefas e a interação com os diferentes  stakeholders,  sejam eles internos ou
externos,  no  formato  online.  Nesse sentido,  entende-se que existem condições favoráveis
para o desenvolvimento das práticas profissionais da área de Administração mediadas por
tecnologias  educacionais  em  rede,  com  preservação  das  características  do  campo  e  a
manutenção dos objetivos de aprendizagem e da qualidade do processo formativo. 

   Salienta-se,  por  fim,  que  a  manutenção  de  tais  características  será  avaliada,
individualmente,  pelos(as)  respectivos(as)  professores(as)  orientadores(as)  do  estágio
supervisionado. 

  Data:
       _____/_____/_____                              _____________________________
                                                          Coordenador do Curso
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3 IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA ENVOLVIDA 

Disciplina: Estágio Supervisionado em Administração 
Código: CAD 138 
Tipo: Obrigatória 
Carga Horária: 300h, sendo 270h de atividades na empresa e 30h de orientação. 
Pré-Requisito: Ter concluído todas as disciplinas que compõem o currículo pleno do Curso de
Administração. 
Ementa: Elaboração e Defesa do Relatório de Estágio. 

4  METODOLOGIAS  A  SEREM  EMPREGADAS,  INFRAESTRUTURA  E  MEIOS  DE
INTERAÇÃO 

    A  adesão  por  parte  dos  alunos  regularmente  matriculados  na  disciplina  de  Estágio
Supervisionado  ao  desenvolvimento  da  disciplina  Estágio  Supervisionado  com  atividades
mediadas por tecnologias em rede é opcional. Para tanto, anexo ao Termo de Compromisso
de Estágio o estudante deverá preencher e entregar o TERMO DE ADESÃO AO ESTÁGIO
(ANEXO A). Os alunos que optarem por não dar continuidade ao estágio nos termos desse
Plano  de  Trabalho,  podem  optar  por  aguardar  o  retorno  das  atividades  presenciais  na
Universidade  Federal  de  Santa  Maria  e  realizar  o  Estágio  Obrigatório  no  formato
tradicionalmente ofertado. 

     Também, o aluno que optar  pela realização do Estágio Supervisionado por  meio de
atividades mediadas por tecnologias em rede, poderá suspender a sua realização e aguardar
o retorno das atividades presenciais, caso considere a sua não adequação ao processo de
aprendizagem no decorrer do processo. 
A disciplina, com carga horária total de 300 horas/aula, será dividida da seguinte forma: 

 270  horas/aula  realizadas  exclusivamente  de  forma  remota  (à  distância)  junto  à
empresa, na qual será exigido o cumprimento da frequência mínima de 75% da carga
horária destinada à empresa;

 -  30 horas/aula realizadas  exclusivamente de forma remota  (à distância) junto ao
professor orientador, no qual será exigido o cumprimento da frequência mínima de 75%
destinada à orientação do estágio; 


    O  controle  de  frequência  das  30  horas/aula  referentes  à  orientação  será  de
responsabilidade do orientador do estágio, que informará a Coordenação de Estágio caso a
frequência mínima não foi obtida. 
    O  controle  de  frequência  das  270  horas/aula  realizada  na  empresa  será  de
responsabilidade do proprietário/supervisor  da empresa, mediante declaração assinada em
papel  timbrado  por  este,  a  ser  entregue  pelo  estagiário  junto  ao  Relatório  de  Estágio,
conforme estabelecido no Calendário de Estágio do semestre vigente. 
        Ambas as atividades, de orientação e práticas junto à empresa, devem ser desenvolvidas
por meio de tecnologias em rede, utilizando-se infraestrutura e recursos educacionais digitais
e tecnologias de informação e comunicação. 



       Deverão ser observados os seguintes procedimentos para realização da disciplina estágio

supervisionado no período compreendido nesse Plano de Trabalho, respeitando o Calendário

de Estágios: 

a) Matrícula; 

b) Formação de duplas de alunos (se for o caso); 

c) Definição da organização e da área onde será realizado o estágio; 

d) Entrega, por parte do aluno, de formulário com indicação da empresa, área de estágio 
e sugestão de professor-orientador; 

e)  Entrega  da  cópia  de  documentos  pessoais,  conforme  solicitação  da  Coordenação  de
Estágio, para fins de posterior emissão do diploma; 

f) Definição pela Coordenação de Estágio, dos professores orientadores, a serem sugeridos
para designação pela Chefia de Departamento de Ciências Administrativas; 

g) Divulgação dos Professores Orientadores; 

h) Entrega, por parte dos alunos, do Termo de Compromisso de Estágio e Termo de Adesão
ao Estágio 
i) Realização/orientação do estágio junto à empresa, de forma exclusivamente remota; 

j) Elaboração e orientação do Relatório de Estágio; 

k) Entrega do Relatório de Estágio para apreciação da banca e dos documentos solicitados
pela Coordenação de Estágios; 

l) Defesa do Relatório de Estágio junto às Bancas Avaliadoras, por videoconferência; 

m) Entrega do relatório de estágio à empresa, com comprovação, após a realização da banca;

n) Entrega da versão final do Relatório de Estágio. 

       Compreendendo que a Disciplina de Estágio Supervisionado no Curso de Administração

ocorre  em semestre  exclusivo,  sem a realização de disciplinas  de maneira  concomitante,

sendo esta Norma de Estágio parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso, estabelece-se

que limine máximo da jornada de estágio é 8h diárias e 40h semanais. 

     Diversos atores são fundamentais para o desenvolvimento das atividades de Estágio
Supervisionado, a saber: 

  Data:
       _____/_____/_____                              _____________________________
                                                           Coordenador do Curso
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4.1 Chefia Do Departamento de Ciências Administrativas 

         Compete à Chefia  do Departamento de Ciências  Administrativas  a indicação do
professor a ocupar a Coordenação de Estágios e o acompanhamento de suas atividades. 
Além disso, cabe à Chefia do Departamento de Ciências Administrativas a designação dos
professores  orientadores  e  dos  membros  das  Bancas  de  Avaliação  para  a  defesa  dos
Relatórios  de  Estágio,  por  meio  de  ordem de  serviço,  após  a  sugestão  dos  professores
orientadores e membros das bancas pela Coordenação de Estágios. 

4.2 Coordenação de Estágio

       A Coordenação de Estágio é a função ocupada por um professor do Departamento de
Ciências Administrativas, designado pelo Chefe do Departamento, para atuar na supervisão
das  atividades  de  estágio  e  no  relacionamento  com  os  alunos  e  demais  professores
orientadores. 

       Compete à Coordenação de Estágios:

 Propor  à  Chefia  do  Departamento  de  Ciências  Administrativas  a  designação  dos
professores orientadores; 

 Propor  à  Chefia  do  Departamento  de  Ciências  Administrativas  a  composição  e
divulgação das bancas de avaliação das defesas de relatórios de estágio, definindo
seus horários e locais;

 Acompanhar o andamento das atividades dos professores orientadores e estagiários;
 Elaborar  e  divulgar,  no  início  do  semestre  letivo,  o  Calendário  de  Estágios,  que

apresenta as datas-chave das atividades de estágio e publicá-lo, após aprovação da
Chefia Departamental. Deverá elaborar um Calendário de Estágios específico para o
período excepcional compreendido nesse Plano de Trabalho;

 Calcular  as  médias  finais  dos alunos,  após a  realização das Bancas de Defesa,  e
informar os professores-orientadores para que os mesmos façam o lançamento das
notas no sistema. 

4.3Coordenação do Curso

         A Coordenação do Curso de Administração – Diurno e Noturno – tem importante papel
no relacionamento e comunicação com os alunos do curso, competindo aos coordenadores
acompanhar  o  desenvolvimento  das  atividades  e  auxiliar  a  Coordenação  de  Estágios  no
encaminhamento das situações que envolvem os alunos. Compete aos coordenadores, ainda,
a análise e assinatura dos Termos de Compromisso de Estágio Obrigatório a serem firmados
pelos alunos com as empresas e o recebimento dos Termos de Adesão ao Estágio (Anexo A)
 

4.4Colegiado do Curso De Administração

Compete aos membros do Colegiado do Curso de Administração discutir e resolver os casos
omissos a estas normas de Estágio e a esse Plano de Trabalho. As demandas dos alunos, em
casos específicos, podem ser encaminhadas para apreciação por este colegiado. 



4.5 Professores do Departamento de Ciências Administrativas 

        Os professores do Departamento de Ciências Administrativas possuem papel de orientar
o  desenvolvimento  das  atividades  dos  alunos  no  seu  estágio  obrigatório,  além  de
supervisionar e acompanhar a elaboração dos respectivos Relatórios de Estágio. Compete ao
professor orientador, ainda, o controle da frequência dos encontros de orientação durante o
semestre  (30h),  informando  à  Coordenação  de  Estágios  caso  a  mesma  não  tenha  sido
atingida. Por fim, os docentes do Departamento de Ciências Administrativas participam como
membros avaliadores das bancas de defesa dos Relatórios de Estágio, sendo que presidem
os  trabalhos  das  bancas  dos  respectivos  alunos  orientandos.  Cabe  aos  professores-
orientadores  a  publicação  das  notas  finais  dos  alunos,  após  cálculo  realizado  pela
Coordenação de Estágios. 

4.6Professores de Outros Departamentos da Universidade Federal de Santa Maria

       Professores de outros departamentos e centros de ensino da UFSM podem, a convite do
Coordenador de Estágio e por sugestão do professor-orientador do trabalho, compor a banca
de avaliação nas Defesas de Relatório de Estágio. 

4.7Doutorandos do Programa De Pós-Graduação Em Administração – PPGA/UFSM

       Os alunos de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Administração PPGA/UFSM
podem, a convite do Coordenador de Estágio, compor a banca de avaliação nas Defesas de
Relatório de Estágio. 

4.8Servidores Técnico-Administrativos

        Os servidores técnico-administrativos possuem importante papel no desenvolvimento das
atividades de estágio,  tendo em vista a relação direta com os alunos durante o semestre.
Compete aos servidores da Secretaria do Curso de Administração o recebimento e controle de
documentos entregues pelos alunos e a comunicação a este respeito. 

5 CONDIÇÕES DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO 

A  orientação  do  estágio,  a  ser  realizada  pelo  docente  do  departamento  de  Ciências
Administrativas designado. 

Tendo em vista a impossibilidade da realização de encontros presenciais de orientação, tais
atividades serão desenvolvidas por meio de tecnologias em rede, utilizando-se de ferramentas
baseadas em tecnológicas de informação e comunicação. A Universidade Federal de Santa
Maria  oferece  acesso,  a  todos  os  docentes,  a  ferramentas  para  esse  fim,  tais  como  a
Plataforma Moodle e o Google Meet. 

  Data:
       _____/_____/_____                              _____________________________
                                                           Coordenador do Curso
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6 FORMAS DE AVALIAÇÃO E ACESSIBILIDADE METODOLÓGICA 

     A nota final do aluno na disciplina CAD 138 – Estágio Supervisionado será constituída
conforme apresentado no Quadro 1, a ser documentada na Ata de Defesa. 

Quadro 2 – Distribuição dos pesos para composição da nota final 

      O professor orientador participará da banca de estágio na condição de presidente. Será
considerado aprovado o aluno que obter nota igual ou superior à média 7,00. O aluno que não
obtiver  média  7,00  será  considerado  reprovado  na  disciplina  e  deverá  se  matricular
novamente  em um próximo semestre  letivo  e  realizar  o  estágio  novamente.  A banca  de
defesa será realizada por videoconferência. 
A divulgação da nota final da disciplina será condicionada a: 
1. Entrega da versão final eletrônica do relatório de estágio, com as correções sugeridas pela
banca, em arquivo no formato PDF; 

2. Entrega da declaração da entrega de uma cópia do Relatório de Estágio impresso à
empresa.

A verificação do aproveitamento escolar será constituída de: 
a) Apresentação escrita do relatório de atividades; 
b) Apresentação oral do estágio, perante uma banca examinadora composta pelo professor
orientador e outros dois membros designados para tal; 
c)  O peso tanto  da apresentação escrita  como da apresentação oral  está  especificado e
detalhado no Quadro 2; 
d) A aprovação na disciplina ficará sujeita às normas vigentes na UFSM e ao cumprimento das
normas  para  a  realização  da  disciplina  CAD138  –  Estágio  Supervisionado  do  Curso  de
Administração. 
e)  Não  haverá  realização  de  exames  de  recuperação  para  os  alunos  que  não  lograrem
aprovação na disciplina-estágio, devendo os mesmos, em tal situação, cursar novamente a
referida disci



f) Em caso de trabalho com conteúdo insatisfatório ou de manifestação de fraude ou plágio, o
estágio  deverá  ser  repetido,  porém  em  outra  área  e  abordando  assunto  diferente.  Será,
portanto,  necessária  uma nova matrícula,  sendo,  ainda,  o  estagiário  obrigado a realizar  o
próximo estágio individualmente.

 
7 DISPOSIÇÕES GERAIS
 
O Presente Plano de Trabalho foi analisado e aprovado: 
• Pelos Colegiados do Curso de Administração em 08/07/20; 
Estas  normas  para  realização  da  disciplina  Estágio  Supervisionado  do  Curso  de
Administração entram em vigor a partir de 11 de agosto de 2019

  Data:
       _____/_____/_____                              _____________________________
                                                          Coordenador do Curso
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ANEXO A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
TERMO DE ADESÃO A ESTÁGIO 

Eu,  _______________________________________________________________________,
acadêmico(a)  do  Curso  de________________________________________,  matrícula
número _______________, exercendo meu livre e esclarecido direito de escolha, declaro que:
1.Considerando a suspensão das atividades presenciais na Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), instituída a partir da publicação da Portaria Número 97.935 do Gabinete do
Reitor em face da pandemia COVID-19; 
2.Considerando  a  Instrução  Normativa  N.  02  da  PROGRAD  que  regula  o  Regime  de
Exercícios Domiciliares Especiais (REDE) e o funcionamento da Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD)  e  Departamento  de  Registro  e  Controle  Acadêmico  (DERCA)  durante  a
suspensão das atividades acadêmicas e administrativas em face da pandemia COVID-19; 
3.Considerando a possibilidade de aprendizagem e de desenvolvimento de potencialidades
das atividades inerentes ao estágio neste período de pandemia; 
4.Considerando eventuais fatores de contraindicação para o engajamento e riscos que lhe são
inerentes.
5.  Considerando o  momento  de aprendizagem e desenvolvimento  das potencialidades do
estagiário/interno relativas à Saúde Pública, bem como a promoção da saúde da população;
6.  Considerando  a  possibilidade  de  desenvolver  estágios/internatos/práticas  com
presencialidade física em diversas áreas e com respeito às orientações/medidas de segurança
da Organização Mundial da Saúde (OMS), considerando a interação entre campo de estágios,
supervisão/orientação  de  estágio,  colegiados  de  cursos  e  Pró-Reitoria  de
Graduação/Educação  Básica,  Técnica  e  Tecnológica  e  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação  e
Pesquisa; e 
7. Considerando eventuais fatores de contraindicação para o engajamento e riscos que lhe
são inerentes.



E, neste momento, conhecedor dos riscos e benefícios da opção escolhida, decido por:

( ) Interromper imediatamente o internato/estágio/prática até o retorno das aulas, ciente de que
terei que recuperar, no período estipulado pela futura retificação do Calendário Acadêmico
2020, todas as atividades referentes ao estágio/internato no qual estou matriculado(a), para
que então cumpra a integralização curricular.

(  )  Continuar  minhas  atividades  no  estágio/internato,  incorporando-me,  assim,  nas
determinações e ações conjuntas dos locais de estágio/internato/prática no enfrentamento da
pandemia da COVID-19, ciente dos riscos inerentes a estas atividades.

Santa Maria________ de _______ de 2020.

Assinaturas: Estagiário, Supervisor/orientador/preceptor, Local do Campo de Estágio

  Data:
       _____/_____/_____                              _____________________________
                                                                           Coordenador do Curso
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(continuação)

 De  acordo  com  os  processos  administrativos  n.   23081.028548/2020-19  , n.

23081.028499/2020-14,  n.  23081.029306/2020-42  n.  23081.029500/2020-28  do  Curso  de

administração referente ao adendo do ato de ajuste do projeto pedagógico do curso referente

a estágios não obrigatórios e disciplinas que incluem componentes práticos com atividades

mediadas por tecnologias em rede .

Contexto e circunstâncias –Considerando a Resolução n. 24/2020/UFSM, que “Regula

o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE), o Memorando Circular n. 10/2020 –

CADE/PROGRAD,  o  Plano  de  trabalho  para  o  desenvolvimento  da  disciplina  Estágio

supervisionado  em  administração  com  atividades  mediadas  por  tecnologias  em  rede,

Processosde  ato  de  ajuste  de  curso  de  graduação  (PPC)  23081.024538/2020-12e  n.

23081.024488/2020-65,  aprovado  e  apensado  ao  projeto  pedagógico  dos  cursos  de

Administração Diurno e Noturno;encaminhamos o presente adendo visandoregular e orientar o

desenvolvimentodos  estágios  não  obrigatóriose  das  disciplinas  que  incluem  componentes

práticoscom  atividades  mediadas  por  tecnologias  em  rede,  em  caráter  excepcional  com

validade até 31 de dezembro de 2020. 

No  caso  de  estágios  não  obrigatórios:Os  campos  de  estágio  do  Curso  de

Administração  são  constituídos  de  todas  as  organizações  formalmente  constituídas  e

localizadas no  território  nacional  ou  internacional,  que  ofereçam condições  para  a  prática

profissionalizante da Administração e que atendam aos objetivos do estágio. Em consideração

à realidade imposta às empresas privadas e organizações públicas por conta da pandemia do

novo coronavírus –Covid-19 e levando em conta as recomendações de distanciamento social

impostas pelos decretos estaduais e municipais, muitas atividades administrativas têm sido

desenvolvidas no formato de homeofficeou teletrabalho em diversas organizações públicas e

privadas. Dessa forma, diferentes atividades profissionais nessas instituições são atualmente

desenvolvidas  por  meio  de  tecnologias  em  rede,  permitindo  a  execução  de  tarefas  e  a

interaçãocom os diferentes stakeholders, sejam eles internos ou externos, no formato online.



 Nesse sentido, entende-se que existem condições favoráveis para o desenvolvimento

das práticas profissionais da área de Administração mediadas por tecnologias educacionaisem

rede,com  preservação  das  características  do  campo  e  a  manutenção  dos  objetivos  de

aprendizagem e da qualidade do processo formativo. 

Os meios de interação e as condições de orientação e supervisão serão desenvolvidos

por meio de tecnologias em rede, utilizando-se de ferramentas baseadas em tecnológicas de

informação e comunicação. A Universidade Federal de Santa Maria oferece acesso, a todos

os docentes, a ferramentas para esse fim, tais como a Plataforma Moodle e o Google Meet. 

No  caso  de  disciplinasque  incluem  componentes  práticos:Considerando  o  projeto

pedagógico  do  Curso  de  Administração  e  a  realidadeimposta  às  empresas  privadas  e

organizações  públicas  por  conta  da  pandemia  do  novo  coronavírus  –Covid-19,  há

apossibilidade  dedesenvolvimento  dos  componentes  práticospor  intermédio  de  tecnologias

educacionais  em  rede,  com  preservação  das  características  do  componente  curricular,

manutenção dos objetivos da aprendizagem e da qualidade no processo formativo.A seguir

está disposto o rol de disciplinas envolvidas, metodologias e ambientes de interação por meio

dos quaisserão realizadas aspráticas do curso.

CAD1089  –Oficina  de  Empreendedorismo(Carga  Horária  –Total:  30h,

sendo:Prática15he  Teórica15h)Metodologias  e  ambientes  de  interação:  Em  função  da

pandemia, as atividades práticas da disciplina foram adaptadas para a realização no formato

em  REDE,  usando  ferramentas  comoa  plataforma  Moodle,  Google  Meet,  entre  outras.

Destaca-se que não é necessário o uso de laboratório para arealização dasaulas, tendo em

vistaque tais  atividades podem ser  adaptadas/realizadas online,  mantendo a qualidade do

processo  ensino-aprendizagem,  conformeapresentado  a  seguir:O  objetivo  da  atividade  é

praticar o empreendedorismo de um negócio próprio e oferecer aoportunidade de proporcionar

uma experiência empreendedora completa em um curto período.As equipesformadas pelos

alunosdeverão identificar uma oportunidade e planejar um negócio projeto/empreendimento,

em um período curto.  São estimulados a  criarem protótipos  e estruturas  de divulgação e

negociações.Cada grupo deverá entregar um miniplanode negócios (sugestão de estrutura

disponível  no  Moodle)  e  produzir  um  vídeo  (de  até5  minutos)  mostrando  o  resumo  da

experiência empreendedora e os principais momentos da atividade, desde a análise e seleção

das ideias,  o  planejamento  das ações,  a  captação de recursos,  a  fase de execução e  a

apresentação dos resultados obtidos. 

  Data:
       _____/_____/_____                              _____________________________
                                                           Coordenador do Curso
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Contexto  e  circunstâncias –Considerando  a  Resolução  n.  24/2020/UFSM,  que

“Regula o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE), o Memorando Circular n.

10/2020 –CADE/PROGRAD, encaminhamos o presente adendo ao Processo de ato de ajuste

de  curso  de  graduação  (PPC)  n.  23081.028548/2020-19visandoregular  e  orientar  o

desenvolvimentodas disciplinas que incluem componentes práticoscom atividades mediadas

por tecnologias em rede.

No caso de disciplinas que incluem componentes práticos:Considerando o projeto

pedagógico  do  Curso  de  Administração  e  a  realidadeimposta  às  empresas  privadas  e

organizações  públicas  por  contada  pandemia  do  novo  coronavírus  –Covid-19,  há

apossibilidade  dedesenvolvimento  dos componentes  práticospor  intermédio  de  tecnologias

educacionais  em  rede,  com  preservação  das  características  do  componente  curricular,

manutenção dos objetivos da aprendizagem e da qualidade no processo formativo.A seguir

está disposto o rol de disciplinas envolvidas, metodologias e ambientes de interação por meio

dos quaisserão realizadas asdisciplinas teórico-práticas do curso: 

CAD1131–FamilyBusiness(Carga  Horária  –Total:  60h,  sendo:Prática30he

Teórica30h)Metodologias e ambientes de interação: Em função da pandemia, as atividades

práticas  da  disciplina  serãoadaptadas  para  a  realização  no  formato  em  REDE,

usandoAmbientes  Virtuais  de  Ensino-Aprendizagem  (AVEA),  como  Moodle  e  Google

Classroome ferramentas de videoconferência como oGoogle Meet, entre outras. Destaca-se

que  para  o  desenvolvimento  da  disciplina  não  é  necessário  o  uso  de  laboratório  para

arealização  dasaulas,  tendo  em vistaque  tais  atividades  podem  ser  adaptadas/realizadas

online, mantendo a qualidade do processo ensino-aprendizagem. 



O  objetivo  da  atividadeprática  da  disciplina  consiste  empraticar  a  língua  inglesa,

aplicada a situações cotidianas e próprias do ambiente de negócios, especialmente negócios

familiares.  A partir  de estudos de casos, pesquisas e discussão, os alunosdesenvolvem a

compreensão sobre gestão,propriedade, família, carreira e questões pessoais encontradasem

empresas familiares. Para que se apropriem do conhecimento e pratiquem a língua inglesa,

são solicitados textos do tipo resumoou resenha crítica. 

Contexto  e  circunstâncias  –Emcomplementariedade  ao  Processo  n.

23081.028548/2020-19, enviamos o documento em anexo, que trata da carga horária prática

das  disciplinas  CAD1020Pesquisa  Aplicada  à  Administração  II  e  CAD11120

Empreendedorismo Social.

CAD1020Pesquisa  Aplicada  à  Administração  II(Carga  Horária  –Total:  60h,

sendo:Prática15heTeórica45h)Metodologias  e  ambientes  de  interação:  Em  função  da

pandemia, as atividades práticas da disciplina serãoadaptadas para a realização no formato

em  REDE,  usandoAmbientes  Virtuais  de  Ensino-Aprendizagem  (AVEA),  como  Moodle  e

Google  Classroome  ferramentas  de  videoconferência  como  oGoogle  Meet,  entre  outras.

Destaca-se que para o desenvolvimento da disciplina não é necessário o uso de laboratório

para arealização dasaulas, tendo em vistaque tais atividades podem ser adaptadas/realizadas

online,  mantendo  a  qualidade  do  processo  ensino-aprendizagem.Tendo  em  vista  que  a

disciplina  possui  como  objetivo  compreender  o  processo  da  pesquisa  edesenvolver  a

habilidade para a elaboraçãodo projeto e a realização da pesquisa, a carga horária prática da

disciplina (15h) será adaptada para o formato online.As etapas deexecução e aplicação da

pesquisa deverãoser realizadas por meio do uso de uso das Tecnologias Educacionais em

Rede, resultando na entrega final de um artigo científico. 

CAD1120Empreendedorismo  Social(Carga  Horária  –Total:  60h,  sendo:Prática30he

Teórica30h)Metodologias e ambientes de interação: Em função da pandemia, as atividades

práticas  da  disciplina  serãoadaptadas  para  a  realização  no  formato  em  REDE,

usandoAmbientes  Virtuais  de  Ensino-Aprendizagem  (AVEA),  como  Moodle  e  Google

Classroome ferramentas de videoconferência como oGoogle Meet, entre outras. Destaca-se

que  para  o  desenvolvimento  da  disciplina  não  é  necessário  o  uso  de  laboratório  para

arealização  dasaulas,  tendo  em  vistaque  tais  atividades  podem  ser  adaptadas/realizadas

online, mantendo a qualidade do processo ensino-aprendizagem.Como atividade prática da

disciplina,  os  alunos  deverão  desenvolveruma  proposição  de  negóciosocial,  o  qual

deveráminimizar um problema social existente 
  Data:
       _____/_____/_____                              _____________________________
                                                           Coordenador do Curso


	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
	NORMAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO E PRÁTICAS EM LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS – PORTARIA 544/2020/MEC
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
	NORMAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO E PRÁTICAS EM LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS – PORTARIA 544/2020/MEC (continuação)
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
	NORMAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO E PRÁTICAS EM LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS – PORTARIA 544/2020/MEC (continuação)
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
	NORMAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO E PRÁTICAS EM LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS – PORTARIA 544/2020/MEC (continuação)
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
	NORMAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO E PRÁTICAS EM LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS – PORTARIA 544/2020/MEC (continuação)
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
	NORMAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO E PRÁTICAS EM LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS – PORTARIA 544/2020/MEC (continuação)
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
	NORMAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO E PRÁTICAS EM LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS – PORTARIA 544/2020/MEC (continuação)

