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REGULAMENTO DE ESTÁGIO  
SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO DO 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL  
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CAPÍTULO I  

DO CONCEITO E FINS DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

Artigo 1º - O Estágio Curricular Supervisionado dos Curso de Engenharia 

Civil do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, de São Carlos, é uma 

atividade curricular obrigatória aos acadêmicos dos cursos de graduação em 

engenharia civil, instituída pelas Diretrizes Curriculares de Engenharia, via 

resolução CNE/CES 2 de 24 de abril de 2019. 

Artigo 2º - O Estágio Curricular Supervisionado deve propiciar a 

complementação do ensino e do aprendizado e serem planejados, executados, 

acompanhados e analisados em conformidade com os currículos, programas e 

calendário escolar, a fim de constituir um instrumento de integração em termos de 

treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano por meio da vivência em situações reais do exercício da 

futura profissão. 

Artigo 3º - Os estágios realizados pelos estudantes de graduação 

matriculados no Curso de Engenharia Civil serão curriculares, podendo ser 

obrigatórios ou não-obrigatórios, conforme definido no projeto pedagógico do curso. 

§ 1º. Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto pedagógico do 

curso, cujo cumprimento da carga horária pelo estudante é requisito para a 

obtenção de seu diploma. 

§ 2º. O Estágio Obrigatório consta na matriz curricular do curso como 

disciplinas obrigatórias. 

§ 3º. Estágio não-obrigatório é aquele definido no projeto pedagógico do curso 

como atividade optativa e consta na matriz curricular como atividade 

complementar. 

§ 4º. É irregular a realização de estágio que não esteja contemplado no projeto 

pedagógico do curso.  
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CAPÍTULO II 

DO PROCEDIMENTO 

 

Artigo 4º - O Estágio Curricular Obrigatório pode ser concedido por pessoas 

jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica 

e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, profissionais liberais de nível superior devidamente registrados 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), determinadas as 

seguintes obrigações: 

I – Celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, 

zelando por seu cumprimento; 

II – Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; 

III – Indicar funcionário(s) de seu quadro de pessoal, com formação ou 

experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso de 

Engenharia Civil, para orientar e supervisionar o estagiário; 

IV – Atribuir ao estagiário apenas atividades associadas à competência do 

profissional de Engenharia Civil; 

V – Em caso de a parte concedente do estágio ser profissional liberal ou 

autônomo, este deve ser responsável técnico da obra ou projeto a ser acompanhado 

pelo estagiário, e estar cadastrado na Coordenação do Curso como profissional 

habilitado; 

VI – O profissional liberal concedente somente poderá conceder atividade de 

estágio para, no máximo, dois educandos, no mesmo período de vigência do estágio; 

§ 1º. O termo de compromisso de que se trata o inciso I deste regulamento 

será elaborado pela concedente ou pelo estudante em conformidade com o modelo 

do Anexo I deste regulamento; 

§ 2º. A habilitação que se trata o inciso V será realizada pelo Coordenador do 

Curso a partir da documentação comprobatório de regularidade do Registra 

Profissional e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da(s) referida(s) obra(s) 

ou projeto(s) a ser(em) acompanhado(s) pelo estagiário; 

Artigo 5º - O estagiário deverá cumprir uma carga-horária mínima de 

duzentos e quarenta horas (240h); 

Artigo 6º - A jornada de atividades em estágio a ser cumprida pelo estudante 

deverá ser estabelecida de comum acordo entre o estagiário e a parte concedente 

do estágio, observado o disposto no artigo 10 da Lei 11.788, de 25/09/2008, e ser 

compatível com o seu horário escolar. 
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Artigo 7º - Em conformidade com o inciso IV do artigo 9° da Lei 11.788, de 

25/09/2008, o estagiário deverá ser protegido por um seguro contra acidentes 

pessoais. 

Artigo 8º - O Estágio Curricular Obrigatório é regido por este Regulamento e 

pelo Regimento do UNICEP no que couber. 

Artigo 9º - Para efeito de aproveitamento, o Estágio Supervisionado poderá 

ser equivalente às seguintes modalidades de atividades, se solicitado pelo aluno e 

posterior validação do Coordenador do Curso: 

I - Ser funcionário de empresa privada legalmente constituída ou órgãos da 

administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pública, em atividade 

relacionadas ao campo de formação profissional; 

II - Ser proprietário de empresa legalmente constituída, devidamente 

registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e (CREA), que atua 

em atividade relacionadas ao campo de formação profissional; 

III - Exercer atividade de estágio não-obrigatório no período em que estiver 

matriculado nas disciplinas de Estágio Supervisionado; 

§ 1º. A concessão de equivalência de estágio supervisionado nas modalidades 

do inciso I e II está limitada à 50% da carga horária mínima a ser cumprida.  

Artigo 10º - Em qualquer modalidade, são exigências para o aluno realizar o 

estágio: 

I - Estar regularmente matriculado nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado;  

II - Ter cursado com aprovação em pelo menos 65% da carga horária total do 

curso em disciplinas obrigatórias. 

III - Vinculação das atividades com o campo de formação profissional. 

Artigo 11º - O aluno tem a liberdade de realizar o seu Estágio Curricular 

Supervisionado em mais de uma empresa e em uma ou mais de suas modalidades. 

A soma das horas cumpridas em cada um deverá atingir o mínimo definido no 

Artigo 5º. 

Artigo 12º - Caberá à coordenação do curso de engenharia civil indicar um 

professor orientador de estágio para acompanhar no UNICEP essas atividades e, 

caso necessário, agregar à sua organização outros profissionais mediante 

aprovação dos Conselhos de Curso.  
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CAPÍTULO III 

 

 DAS ATIVIDADES 

 

Artigo 13º - As atividades do Estágio Curricular Supervisionado deverão 

possibilitar a aplicação dos conhecimentos acadêmicos em uma situação real do 

trabalho profissional e permitir o desenvolvimento de habilidades técnico-

científicas, visando a melhor qualificação do futuro profissional além de estimular 

nos estagiários o espírito crítico sobre as práticas da profissão. 

Parágrafo Único - O Plano de Estágio (atividades a serem desenvolvidas pelo 

estagiário) será estabelecido de comum acordo entre a parte concedente do estágio 

e o Centro Universitário Central Paulista, representado pela Coordenação do Curso.  

Artigo 14º - Após o término do Estágio Curricular Supervisionado, o aluno 

deverá apresentar um Relatório de Estágio.      

 

CAPÍTULO IV 

 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Artigo 15º - O aluno estagiário será avaliado em duas instâncias: 

1. Pelo coordenador de estágio da concedente; 

2. Pelo Professor orientador de Estágio do Curso de Engenharia Civil no 

UNICEP. 

Artigo 16º - As horas de estágio serão consideradas cumpridas quando o 

aluno tiver realizado a carga horária mínima de duzentos e quarenta horas (240h) 

e obtiver aproveitamento satisfatório pelo orientador de estágio do UNICEP, 

mediante apresentação das fichas de avaliações e do relatório final. 
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CAPÍTULO V 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 17º - Caso não exista um convênio firmado, a parte concedente do 

estágio deverá celebrar (assinar) um convênio com o UNICEP, devendo o mesmo 

ser impresso e assinado em duas vias, antes do início das atividades.  

Artigo 18º - A parte concedente deverá celebrar (assinar) com a UNICEP e o 

aluno, um Termo de Compromisso para a realização do estágio devendo o mesmo 

ser impresso e assinado em três vias, antes do início das atividades de estágio. 

  

Artigo 19º - O desligamento do estagiário ocorrerá: 

I – Automaticamente ao término do período de estágio ou a pedido do 

estagiário; 

II – Em caso de desistência de matrícula do aluno; 

IV – Por falta grave cometida no local de estágio, a ser julgada pelo Conselho 

do Curso. 

Artigo 20º - Os casos não previstos por essa regulamentação serão resolvidos 

pelo Conselho de Curso. 

 

 

Este regulamento foi aprovado pelo Conselho do Curso de Engenharia Civil 

em reunião realizada no dia 20/10/2020 


