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RESOLUÇÃO Nº. 031 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010 
 
 

“Dispõe sobre a normatização dos procedimentos para 
formalização do Estágio Supervisionado no Curso de 
Bacharelado em Administração da Universidade Estadual 
de Roraima”. 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
RORAIMA, no uso das atribuições de seu cargo em conformidade com a Lei Complementar nº. 91, de 
10 de novembro de 2005, com o Estatuto, aprovado pelo Decreto Estadual nº. 7628-E, de 16 de janeiro 
de 2007, e em cumprimento à decisão do Egrégio Conselho em Sessão realizada em 09 de dezembro 
de 2009, e 

 
 

CONSIDERANDO a Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio do 
estudante. 
 
CONSIDERANDO o Projeto Pedagógico Institucional e o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado 
em Administração. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do Estágio Supervisionado que é requisito 
obrigatório para a integralização da matriz curricular do curso.  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1°  Aprovar as normas que regulamentam o Estágio Supervisionado para os acadêmicos do Curso 
de Bacharelado em Administração da Universidade Estadual de Roraima, conforme regulamento em 
anexo.   
 
Art. 2°   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 
 

Boa Vista-RR, 22 de dezembro de 2010. 
 
 

 
Prof. Raimundo Nonato da Costa Sabóia Vilarins  

Presidente do Conselho Universitário – CONUNI 
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 

 
Art. 1º   O Estágio Supervisionado é a atividade de aprendizagem profissional de caráter obrigatório 
aos acadêmicos do Curso de Bacharelado em Administração e está de acordo com o Projeto 
Pedagógico Institucional, com o fim de proporcionar a participação do discente em situações reais de 
trabalho e é requisito legal para obtenção do grau em Bacharelado em Administração. 
 
Art. 2º   O Estágio Supervisionado tem por finalidades: 
 
I. possibilitar o desenvolvimento das habilidades inerentes ao profissional de administração, através da 
aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos na vivência prática em ambientes organizacionais; 
II. possibilitar ao acadêmico uma experiência profissional mínima em situações práticas, sob 
acompanhamento simultâneo do professor orientador; 
III. promover a inserção dos acadêmicos no mercado de trabalho, em áreas de interesse, 
acompanhadas e supervisionadas por um docente; 
IV. oferecer ao acadêmico uma oportunidade de desenvolver experiências prática e científica no campo 
da Administração, a fim de melhor prepará-lo para o exercício da profissão, aprimorando a sua 
capacidade criativa e a sua análise crítica.  
 
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA 

 
Art. 3º   O Estágio Supervisionado tem duração de 300 horas, de acordo com o estabelecido pelas 
Diretrizes Curriculares do Curso de Bacharelado em Administração, para o discente regulamente 
matriculado no 6º semestre de administração. 
 
Art. 4º   O Estágio Supervisionado tem as seguintes características específicas, assim distribuídas:  
 
I. contato do acadêmico com a realidade profissional no âmbito do trabalho prático e empresarial e sua 
atuação como observadora do dia-a-dia do profissional de Administração, de forma a adquirir uma 
visão crítica de sua futura profissão; 
II. aplicabilidade dos métodos e técnicas de administração junto à realidade organizacional e social e 
seu aprofundamento dos conhecimentos acerca dos fenômenos administrativos e organizacionais, bem 
como a interação dos mesmos com a realidade social; 
III. intervenção na dinâmica organizacional, gerencial, operacional e ambiental, por meio da pesquisa 
dos conhecimentos vinculados aos conteúdos ministrados no curso, permitindo que o acadêmico 
auxilie nas organizações em busca de soluções para os problemas.   
 
Art. 5º   O Estágio Supervisionado deverá ser cumprido, podendo estar assim dividido: 
 
I. 10% junto ao Orientador de Estágio Supervisionado, em atividades supervisionadas; 
II. 40% com atividades diversificadas tais como: Organização e Promoção de Seminários, Palestras, 
Congressos e Projetos com a Pró-Reitoria de Extensão. Deve-se esclarecer que as horas destas 
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atividades somente serão computadas mediante a comprovação de carga horária e mais os relatórios 
descritivos sobre o evento; 
III. 50% com atividades específicas que contemplem os trabalhos relacionados ao desenvolvimento de 
projetos que permitam a aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso. 
 
Art. 6º   A orientação do Estágio Supervisionado dever seguir o planejamento de ensino, obedecendo 
os cronogramas de atendimento coletivo e individual. 
 
Art. 7º   Para a realização do Estágio Supervisionado, o acadêmico deverá elaborar um Plano de 
Estágio de acordo com o anexo A do manual da Universidade Estadual. 
 
Art. 8º   O Estágio Curricular supervisionado  compreende 300 horas e os estagiários realizarão as 
seguintes etapas: 
 
I. elaboração do Plano de Estágio (anexo A do Manual do Estágio desta Instituição); 
II. execução do Plano de Estágio, que deverá ser especificada através de um cronograma de 
atividades, acompanhado e assinado pelo professor orientador;  
III. elaboração do Relatório Final (anexo B do Manual do Estágio desta Instituição). 
 
Art. 9º   Considerando que o estágio não se resume à aplicação imediata, mecânica e instrumental de 
técnicas e normas aprendidas na teoria, são sugestões para estágio: 
 
§ 1º.  O Estágio supervisionado poderá ser interno, desenvolvido por meio de programas e projetos: no 
Escritório Modelo oferecido pela Universidade Estadual de Roraima ou ainda através de projetos de 
extensão e monitoria elaborados exclusivamente para fins de estágio, acompanhado pelo professor 
orientador. 
 
§ 2º.  Para a realização do estágio externo poderá ser indicado como local de estágio a organização na 
qual o estudante já esteja atuando, com vínculo empregatício ou não, contanto que seja oficializado o 
período de estágio e aceito, por parte da organização, as exigências constantes da presente 
regulamentação.  
 
Art. 10   Poderá o acadêmico que trabalha ou é proprietário de empresa estagiar em seu local de 
trabalho, desde que haja compatibilidade com a área profissional do curso, independente da realização 
de Convênio e/ou Termo de Compromisso, atendidas as seguintes condições: 
 
a) possuir setor de atividades compatíveis com as necessárias a área de formação; 
b) ter no quadro funcional pessoas com nível superior e/ou credenciado no Conselho Regional de 
administração. Caso negativo o acompanhamento será observado pelo professor-orientador.   

 
Art. 11   O Estágio Supervisionado terá como áreas básicas para atuação dos discentes todas aquelas 
referentes à Administração, conforme especificado abaixo: 
 
I. Administração de Recursos Humanos; 
II. Administração de Materiais, Patrimônio e Logística; 
III. Administração Financeira e Orçamentária 
IV. Administração de Produção; 
V. Administração Mercadológica (Marketing); 
VI. Administração de Planejamento Estratégico; 



 

 

  

GGOOVVEERRNNOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  RROORRAAIIMMAA  
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  EESSTTAADDUUAALL  DDEE  RROORRAAIIMMAA  

SSEECCRREETTAARRIIAA  DDOOSS  ÓÓRRGGÃÃOOSS  CCOOLLEEGGIIAADDOOSS  SSUUPPEERRIIOORREESS  

CCOONNSSEELLHHOO  UUNNIIVVEERRSSIITTÁÁRRIIOO  --  CCOONNUUNNII  

 

 

 

 

 Publicado no DOE nº 1448 em 22/12/2010 

VII. Administração Geral; 
VIII. Administração de Gestão da Qualidade; 
IX. Atividades de consultoria. 
 
Art. 12   A supervisão do estágio é considerada atividade de ensino, devendo ser computada na carga 
horária dos professores-orientadores, de acordo com o estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso. 
 
Art. 13   A Proposta do Estágio Supervisionado e Relatório Final deverão ser elaborados de acordo 
com as normas da ABNT vigente. 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR E DO ORIENTADOR TÉCNICO 

 
Art. 14   Os Professores Orientadores do Estágio Supervisionado deverão ser docentes pertencentes 
ao quadro da UERR, com formação e experiência em Administração, obedecendo os seguintes 
critérios: 
 
I. deverá orientar no máximo duas (2) turmas, com a quantidade mínima em cada turma de cinco (5) e 
no máximo dez (10) acadêmicos, compreendendo a carga horária semanal de 4 horas, sendo que cada  
turma equivale a carga horária de 72 horas, no decorrer do semestre; 
II. realizar reuniões de acompanhamento entre o professor orientador e acadêmico;  
III. realizar no mínimo três (3) visitas no local de Estágio.  
 
Art. 15   São atribuições do professor-orientador: 
 
I. fornecer aos estagiários as informações sobre a regulamentação e a documentação do estágio; 
II. orientar os estagiários em relação às atividades a serem desenvolvidas no campo de estágio; 
III. desenvolver no estagiário uma postura ética em relação à prática profissional; 
V. aprovar o plano de estágio curricular obrigatório dos estagiários, sob sua responsabilidade; 
VI. orientar o estagiário no desempenho de suas atividades quanto: 
 
a) ao procedimento de observação, participação, formas de registro, investigação, planejamento e 
desenvolvimento em uma empresa; 
b) análise periódica dos registros para a elaboração do Relatório de Estágio. 

 
VII. orientar formas de análises das informações coletadas, estabelecendo um diálogo entre as fontes 
teóricas do conhecimento e a realidade observada, favorecendo a articulação e a reflexão entre as 
dimensões teóricas e as práticas; 
VIII. promover momentos de discussão coletiva e análise de práticas vivenciadas na realização do 
estágio; 
IX. oportunizar experiências ao estagiário, por meio de tarefas específicas do campo de atuação 
profissional; 
X. orientar o estagiário na utilização dos instrumentos técnicos necessários ao desenvolvimento de 
suas funções; 
XI. acompanhar o cumprimento do planejamento de estágio através de fichas de avaliação; 
XII. encaminhar os acadêmicos estagiários mediante documento de apresentação emitido pela 
Coordenação do Curso;  
XIII. elaborar os formulários de avaliação do estágio; 
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XIV. comparecer as reuniões e demais promoções relacionadas ao estágio, sempre que convocado por 
qualquer das partes envolvidas com o estágio; 
XV. orientar o estagiário na elaboração do relatório final; 
XVI. responsabilizar-se pela avaliação final do estagiário, encaminhando os resultados à Coordenação 
do Curso.  
 
Art. 16   Compete ao Orientador Técnico: 
 
I. deverá ser, preferencialmente, Bacharel em Administração ou graduado em área afim; 
II. apresentar a empresa ou entidade ao estagiário, bem como esclarecer normas e procedimentos 
internos;  
III. orientar, facilitar e controlar o cumprimento das atividades; 
IV. orientar o estagiário na execução do projeto, verificando a assiduidade e pontualidade do estagiário 
e o cumprimento da carga horária mínima estabelecida, conforme o Projeto Pedagógico do Curso;  
V.  reunir com o Professor Orientador quando necessário;  
VI. analisar relatório sobre as atividades desempenhadas pelo acadêmico; 
VII. verificar o cumprimento da carga horária combinada entre o Estagiário e a Empresa, emitindo 
declaração comprobatória da sua realização; 
VIII. preencher, no final do período do estágio e na presença do estagiário, a ficha de avaliação do 
Supervisor do Estágio Supervisionado Orientado. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS 

 
Art.17   São atribuições do estagiário: 
 
I. conhecer e cumprir o Manual de Estágio da Universidade e do Estágio Supervisionado; 
II. frequentar às atividades de estágio, zelando pelo cumprimento integral da carga horária total da 
prática de estágio; 
III. desenvolver às atividades programadas com o professor-orientador, respeitando os prazos 
estabelecidos; 
IV. registrar sistematicamente às atividades desenvolvidas no campo de estágio, conforme as 
orientações constantes deste Regulamento e propostas apresentadas pelo professor-orientador (Anexo 
D); 
V. apresentar periodicamente os registros ao professor-orientador, mantendo-o informado do 
andamento das atividades inerentes à prática de estágio; 
VI. apresentar os documentos necessários para a apresentação formal do Relatório de Estágio, dentro 
dos prazos estabelecidos, para apreciação do professor orientador;  
VII. cumprir de forma rigorosa e satisfatória as providências administrativas que antecedem a 
realização das práticas de Estágio; 
VIII. comparecer aos encontros previamente agendados com o professor orientador do estágio, a fim 
de constantemente receber orientações acerca das atividades desenvolvidas na organização 
contratante; 
IX. comunicar na primeira semana do estágio o nome do supervisor hierárquico ou pessoa que deverá 
supervisionar o estágio, a qual a Universidade se dirigirá oficialmente quando for necessário abordar 
qualquer assunto relacionado ao estágio: 
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a) selecionar e comparecer ao Campo de Estágio pretendido para estabelecimento de contato prévio e 
solicitar autorização para realizar o estágio; 
 b) encaminhar ao professor orientador dados do dirigente ou responsável pelo local do estágio para 
preenchimento da Carta de Apresentação do acadêmico estagiário; 
c) retirar ficha cadastral de estagiário e folha de frequência com o professor orientador que vai autorizar 
o início de sua realização (abertura); 
d) retirar a Carta de Apresentação de acadêmico estagiário para apresentação ao local de estágio. 
 
Art. 18   Após o encerramento do estágio, no prazo de quinze dias, o acadêmico deve apresentar o 
relatório das atividades desenvolvidas, para análise e avaliação pelo professor-orientador. As 
instruções estão no Manual de Estágio da UERR (Anexo A e B). 
 
 

CAPÍTULO V 
DA AVALIAÇÃO FINAL 

 
Art. 19   A avaliação final do estagiário será realizada com base nos seguintes aspectos: 
 
a) avaliação do professor orientador de estágio, em função do comportamento do estagiário para com a 
Universidade; 
b) frequência ao estágio e aos encontros da disciplina Estágio Supervisionada; 
c) avaliação do relatório das atividades desenvolvidas pelo estagiário, considerando a adequação e 
fidelidade do relatório às atividades desenvolvidas durante a realização do estágio, a coerência e 
desenvolvimento lógico do relatório e a sua adequação ao formato para apresentação acadêmica 
(Anexos A e B);  
d) avaliação do aprendizado de qualquer outra metodologia determinada pelo professor orientador de 
estágio e constante em seu plano de curso, desde que apresentada aos acadêmicos no início do 
semestre letivo. 
 
Art. 20    Será considerado aprovado na atividade Estágio Supervisionado o acadêmico que obtiver 
média igual ou superior a 70 (setenta) e que estiver devidamente matriculado no 6º semestre no curso 
de Administração da UERR. 
 
Art. 21   Os casos omissos serão analisados, discutidos e resolvidos pelo Colegiado do Curso de 
Bacharelado  em Administração da UERR, sendo ele autônomo para a decisão final sobre esses casos, 
e em última instância pelo Conselho Universitário da UERR. 


