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O curso de Estatística é composto por diversas disciplinas e um estágio 

supervisionado obrigatório, com duração mínima de 300 horas distribuídas em um  

semestre.  

 

Estágio Supervisionado Obrigatório: 

 

O estágio supervisionado obrigatório é realizado durante o décimo semestre do 

quinto ano do curso, em instituições de ensino superior, instituições de pesquisa, 

organizações públicas e privadas e/ou usuárias da Estatística, com o 

desenvolvimento de atividades diretamente ligadas à competência do profissional 

estatístico, conforme o artigo 6º da Lei nº 4739, de 15 de julho de 1965 do 

Conselho Federal de Estatística. 

 

Concepção de Estágio: 

 

O estágio supervisionado obrigatório tem por objetivo articular a formação 

ministrada no curso de Estatística com a prática profissional, de modo a qualificar 

o aluno para o desempenho competente e ético das tarefas específicas da profissão. 

O estagiário é um canal produtivo entre a teoria (que recebe na universidade 

e transmite para a empresa) e a prática (que vivencia na empresa, cujo resultado 

faz chegar à universidade). Vale ressaltar que este estágio é exigido pelo 

currículo obrigatório que corresponde a uma carga horária de 240 (duzentos e 

quarenta horas). 

 

Qualidade do Estágio: 

 

Considera-se um estágio de qualidade aquele: 

- Que proporciona a adaptação do aluno à realidade do mercado, possibilitando 

ao aluno conhecer o campo de experiência onde irá atuar; 

- Onde o aluno tenha a oportunidade de crescer e aprender, conseguindo 

dividir o seu tempo entre o estudo e a prática; 

- Que possibilite o enriquecimento não apenas da formação profissional, mas 

humana dos estudantes; 

- Que possibilite uma boa integração entre empresa-escola. 

 

Coordenação do Estágio 

 

Será designado pela Coordenação do Curso um docente para assumir a 

Coordenação de Estágios, o qual terá as seguintes atribuições: 

- Orientar os alunos quanto ao preenchimento do Termo de Compromisso de 

Estágio Obrigatório. 

- Estabelecer um cronograma com os prazos para as atividades e avaliações 

durante o semestre letivo. 

- Lançar as notas, presenças e faltas dos alunos no Portal do Professor. Para 

isso, deverá orientar os alunos que solicitem as avaliações e as frequências dos 

supervisores, os quais deverão entregar ao aluno os respectivos documentos num 

envelope lacrado a ser entregue ao professor orientador. O professor orientador 

entregará essa documentação juntamente com a sua avaliação ao coordenador de 

estágios. 

 



 

Escolha do orientador: 

 

O aluno deverá, até o início da disciplina de estágio, estabelecer de comum 

acordo com um docente do Departamento de Estatística a orientação do estágio. 

 

Número de orientados por Docente: 

 

A quantidade máxima de orientados por docente será determinada por regimento 

ou normativa ou portaria oficial emitida pela UFSM. Na ausência dessa, cada docente 

do curso poderá ter no máximo 6 (seis) orientados de estágio por turma. 

 

Escolha do local de estágio pelo aluno: 

 

Até o término do oitavo semestre os alunos deverão procurar o estabelecimento 

onde desejam realizar o estágio e verificar se o mesmo tem interesse em ter um 

estagiário da área de estatística. Havendo o interesse por parte da empresa, o 

aluno deve verificar junto à Coordenação do Curso ou ao Setor de Convênios da UFSM 

se há convênio firmado entre a UFSM e o estabelecimento. Se o convênio existe, 

basta elaborar o Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório (Modelo padrão da 

UFSM) para iniciar o estágio no décimo semestre. Se não existe o convênio, o aluno 

deve solicitar à Coordenação a elaboração desse convênio, com, no mínimo um 

semestre de antecedência ao semestre do estágio, para que haja tempo hábil de 

efetuar todos os trâmites referentes ao firmamento do convênio.  

 

Possíveis Locais para Realização do Estágio: 

 

Caso o aluno tenha dificuldade em escolher um estabelecimento para realização 

do estágio obrigatório, a Coordenação de Estágio terá uma lista de opções de 

estabelecimentos conveniados. O aluno ficará sujeito à disponibilidade de vagas 

desses estabelecimentos. 

 

Duração do Estágio 

 

O estágio supervisionado, será realizado de acordo com regimento do curso, 

terá duração mínima de 300 (trezentas) horas, sendo 270h de atividades no 

estabelecimento e 30h de orientação, e deverá ser concluído durante o semestre 

letivo.  

 

Avaliação do Estágio: 

 

Ao supervisor caberá elaborar e entregar ao professor orientador no final do 

estágio: o Termo de Realização do Estágio que deverá conter um descrição resumida 

das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; e um 

registro com a frequência do estagiário. O supervisor deverá entregar ao aluno os 

respectivos documentos num envelope lacrado a ser entregue ao professor orientador. 

 
Ao professor orientador caberá elaborar, no início do estágio, junto com o seu aluno e com o 

parecer do supervisor, um plano de atividades. Além disso, o professor orientador deverá, ao 

final do estágio, avaliar o aluno, com base no Termo de Realização do Estágio emitido pelo 

supervisor (comparando-o com o plano de atividades) e por meio do Instrumento de Avaliação. O 

plano de atividades, o Termo de Realização do Estágio, o registro das frequências (no 

estabelecimento e na orientação), o instrumento de avaliação e as notas parciais e finais 

deverão ser entregues ao Coordenador de Estágios, conforme o cronograma estabelecido. 

  Data: 

       _____/_____/_____                        _____________________________ 

                                                    Coordenador do Curso 
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No Instrumento de Avaliação do professor orientador deverá avaliar os 

seguintes itens: 

 

- Fui acessível ao estagiário quando solicitou-me sua ajuda 

- O estagiário demonstrou interesse com relação às atividades do estágio 

- O estagiário foi assíduo na orientação 

- O estagiário foi assíduo no estabelecimento 

- O Termo de Realização do Estágio está de acordo com o plano de atividades O 

estagiário demonstrou interesse no aprendizado 

 

Quanto ao registro das frequências, deverá ser observado o cumprimento da 

freqüência mínima de 75% da carga horária da seguinte forma:  

a) Freqüência mínima de 75% da carga horária no estabelecimento, onde o 

controle da freqüência das 270h será de responsabilidade do supervisor (funcionário 

designado a orientar e acompanhar o estagiário nas atividades do Estágio); 

b) Freqüência mínima de 75% da carga horária na orientação do estágio, onde o 

controle da freqüência das 30h realizada na UFSM será de responsabilidade do 

professor orientador  

Caso não haja cumprimento em uma ou nas duas exigências acima, o aluno será 

automaticamente reprovado na disciplina. 

 

Para fins de avaliação da qualidade do estabelecimento do estágio, o aluno 

deverá fazer uma avaliação do estágio realizado, avaliando os seguintes itens: 

 

- O estágio proporcionou a adaptação do aluno à realidade do mercado, 

possibilitando ao aluno conhecer o campo de experiência onde irá atuar? 

- O aluno teve a oportunidade de crescer e aprender, conseguindo dividir o 

seu tempo entre o estudo e a prática? 

- O estágio proporcionou o enriquecimento de sua formação profissional e 

humana? 
 

 

Contabilização de Créditos e Encargos Didáticos 

 

Para o aluno estagiário, serão contabilizadas 300h de estágio ao final do 

mesmo, se houver aprovação. 

A contabilização das horas de orientação para o professor orientador será 

determinada por regimento ou normativa ou portaria oficial emitida pela UFSM. Na 

ausência dessa, serão contabilizadas 30h (2h semanais) de orientação para cada 

professor orientador por aluno orientado. 

Serão contabilizadas 30h de encargos didáticos (2h semanais) para o Coordenador de 

Estágios. 



 

  Data: 

       _____/_____/_____                        _____________________________ 

                                                    Coordenador do Curso 

 


