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Estágio Supervisionado em 

Administração

 O Estágio Supervisionado em Administração é uma disciplina envolvendo atividades

de aprendizagem social, cultural, profissional e científica numa situação real de

trabalho e vida do Administrador.

 É uma oportunidade para integrar teoria e prática, demonstrar domínio

sobre os conhecimentos teóricos assimilados no decorrer do curso.

 O estágio visa um diagnóstico de empresas e/ou áreas empresariais e posterior

desenvolvimento de planos de ação.

 É uma oportunidade de associar os conhecimentos gerais e específicos,

experimentar as habilidades atitudes que o profissional precisa desenvolver.



A disciplina

 Carga horária: 300h, sendo divididas:

 270h de estágio supervisionado;

 30h de orientação.

 Pré-requisitos: ter concluído todas as disciplinas que compõem o currículo 
pleno do Curso de Administração

 Possibilidade de realização em duplas.

 Informações centralizadas em 
http://coral.ufsm.br/adm/index.php/ensino/coordenacao-de-estagio



Aspectos Legais

 LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.

 Normas de Estágio

 Calendário de Atividades de Estágio 2018/2



Passos

Entrega da Versão Final

Defesa do Relatório de Estágio

Execução do Estágio e Posterior entrega do Relatório de Estágio

Entrega do Termo de compromisso e Documentos + Convênio Empresa-UFSM

Busca de Oportunidade de Estágio e Designação da Orientação



Orientação

 Solicitação de orientação à Secretaria do Curso (Data Limite: 15/08/2018)

 Consulte no site do curso a lista dos professores e suas respectivas áreas de atuação!

 Formulário de Sugestão de Orientador disponível no Site do Curso. 

 Entrega dos documentos solicitados (CPF + RG + Título Eleitoral + Certidão de Nascimento ou 
Casamento + Histórico do Ensino Médio + Certificado de Dispensa Militar ou Reserva 
(homens)

 A designação será feita, em conjunto com a Chefia do Departamento, de acordo 
com diversos critérios:

- Sugestão dos alunos (será observada a ordem de entrega)

- Contato prévio com os professores

- Carga horária dos professores

- Áreas de atuação



Orientação

 Designação de professores orientadores: 20/08/2018

 Após a designação do orientador, cabe ao aluno buscar 

orientação para definir as diretrizes de estágio.

 Período de busca de orientação: 20 a 24/08/2018



Data limite para inicio efetivo do estágio na empresa: 03/09/2018.

Considerando um estágio de 6h/dia, tem-se as 270h no dia 07/11/2018 (data da entrega da 
primeira versão completa do relatório)

*Se o estágio for inferior a 6h/dia, iniciar antes, considerando o alcance das 270h até o dia 
07/011/18

Data limite para a entrega do Termo de Compromisso de Estágio (em três vias) na 
Secretaria do Curso: 03/09/2018

O termo de compromisso está disponível no site do curso e refere-se ao contrato 
entre a empresa, o estagiário e a coordenação do curso.

Para colaboradores CLT ou Empreendedores, entregar documentos substitutivos ao 
termo de compromisso

Início do Estágio e Termo de Compromisso



Vínculos possíveis para Estágio Supervisionado

Condição do Aluno Documento de Vínculo com a Organização

Estudante-Estagiário Termo de Compromisso de Estágio

Estudante-Empregado Cópia da Carteira de Trabalho autenticada 

Estudante-Proprietário Documento que comprove que é proprietário 

(CNPJ; Inscrição Estadual; Contrato Social) 

assinado pelo contador da organização. 

Estudante-Filho do 

Dono

Declaração da Organização (em papel 

timbrado) 



Observações para o preenchimento do Termo de Compromisso:

 Data de início igual ou posterior ao dia 06/08/2018

 Data final igual ou anterior ao dia 11/12/2018

 Observar se atinge a carga horária de 270h até o dia 07/11/2018

 Apólice de Seguro: APÓLICE Nº 1.982.000100 - União Seguradora S.A.

 Limite máximo de carga horária: 6h/diárias (30h semanais) 

Termo de Compromisso



Para quem já é estagiário na empresa (extracurricular):

 1 - Pode-se rescindir o termo de estágio vigente e fazer um novo termo 
de estágio Obrigatório, ou

 2 - Fazer um Aditivo ao Contrato de Estágio Não-Obrigatório, informando:

 1- Que durante um determinado período desse contrato (estipular as datas), o mesmo passa a 
ser considerado “Estágio Obrigatório”

 2- Que nesse período de Estágio Obrigatório, o aluno da UFSM tem direito à cobertura de uma 
Apólice de Seguros contratada pela UFSM - APÓLICE Nº 1.982.000100 - União Seguradora S.A.

 3- O período do Aditivo deve estar compreendido entre os limites máximos do Semestre Letivo 
da UFSM, entre os dias 06/08/18 a 11/12/18. Além disso, caso haja interesse, o contrato original 
(Não-obrigatório) pode ter sequência após o dia 11/12/18 e ser findado na data da formatura 
do aluno. Apenas o Estágio Obrigatório tem essa exigência de findar-se no dia 11/12.

 4- De acordo com a Lei nº 11.788/08, ter Carga Horária Máxima de 6h/dia, 30h semanais. Para 
fins de aproveitamento no curso, o período de Estágio Obrigatório deve ter carga horária 
mínima de 270h.

Termo de Compromisso



Convênio Empresa-UFSM

São convênios firmados entre a Instituição de ensino e a unidade concedente,

que proporcionará estágio profissional a alunos regularmente matriculados na

Universidade e que venham frequentando, efetivamente, cursos ligados a

qualquer das áreas de ensino da Instituição. (PROPLAN)

Caso a empresa não seja conveniada com a UFSM, o estagiário deve convidar

a empresa a firmar convênio com a UFSM.

A lista de empresas conveniadas e o modelo de convênio de estágio encontra-

se disponível no site da COPROC/ PROPLAN e no site do curso.

Enviar o Termo, em word (sem assinaturas), por e-mail, para

coproc@ufsm.br



Relatório de estágio

 Fica a cargo do orientador a solicitação de um Plano de Estágio

 Entrega do relatório de estágio em uma via, para apreciação final do 

respectivo orientador: 07/11/2018

 O orientador tem, então, uma semana para retornar o relatório 

corrigido ao orientando: 14/11/2018



Relatório de estágio

 Após o retorno do orientador, o orientando tem mais uma semana para 
entregar o Relatório de Estágio, em 3 vias, com encadernação em espiral, 
na Secretaria do Curso.

 Data Limite: 21/11/2018 – 21h

 Entregar, junto ao Relatório de Estágio, os seguintes documentos¹:

 Atestado de Frequência, mínimo 270 horas, assinado pelo responsável na 
empresa.

 Ficha de Avaliação do Estágio, preenchido pelo responsável na empresa.

 Ficha de Avaliação Docente – Orientador, preenchido pelo estagiário



Defesas 

 A divulgação das bancas examinadores ocorrerá até o dia 23/11

 Os horários das bancas são definidos de acordo com o turno no 

qual o aluno está matriculado.

 É muito indicado realizar o convite para representante da 

empresa assistir à defesa – Modelo no Site do Curso

 Período de Defesas: 28/11 a 07/12



Entrega da Versão Final

 Última data-chave: 14/12/2018

 - Entrega da Versão Definitiva do Relatório de Estágio, gravado em 

PDF, em CD identificado (mesmas informações da capa do relatório) 

– Não é necessária entrega da versão impressão curso;

 - Entrega do Recibo de Entrega da Versão Final impressa do Relatório 

de Estágio para a Empresa;

 - Entrega da Ficha de Avaliação do Estágio, preenchida pelo 

aluno/estagiário.



Estágios Internacionais

O aluno interessado em realizar estágio no exterior deverá entrar com contato com a empresa ou instituição 

onde deseja realizar as atividades (essa empresa ou instituição não precisa ter convênio com a UFSM). Após o 

contato inicial com o contratante, o aluno providenciará o seguintes documentos:

- Três vias do termo de compromisso de estágio;

- Duas vias do plano de atividades ou formulário OUT, assinado pelo coordenador;

- Carta de aceite da empresa ou instituição de destino;

- Comprovante de seguro de vida, saúde e repatriação, cobrindo o período de estágio.

Os termos de compromisso devem ser assinados pelo coordenador do curso de graduação na UFSM, pelo 

orientador de estágio na UFSM e pela empresa ou instituição de destino e, posteriormente, entregues na 

Secretaria de Apoio Internacional (SAI), com os demais documentos descritos acima.

IMPORTANTE: O aluno deve ficar atento à carga horária estabelecida pela legislação brasileira, que prevê um 

máximo de 8 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, desde que previsto Projeto 

Político Pedagógico (PPP) do curso de graduação na UFSM. No Caso do Curso de Administração, limite de 6h 

diárias, ou 30h Semanais.



Contato

Coordenação de Estágios

Prof. Roberto Bichueti

estagioadmufsm@gmail.com


