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ROTEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

Diretrizes Gerais  

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. 

A carga horária exigida para o cumprimento do Estágio Curricular do Curso de 

Engenharia Civil do UNICEP é de no mínimo duzentos e quarenta horas (240 h). 

Para a realização do Estágio Curricular Obrigatório o aluno deverá ter cumprido pelo 

menos 65% da carga horária total do curso em disciplinas obrigatórias e seguir as diretrizes 

do Regulamento de Estágio Supervisionado Obrigatório do Curso de Engenharia Civil. Assim, 

é importante, antes de iniciar o estágio, ler cuidadosamente esse documento, que pode ser 

acessado na página do curso: 

https://www.unicep.edu.br/graduacao/engenharia-civil#espaco-aluno 

 

PROCEDIMENTOS 

Para regularizar o Estágio Curricular Supervisionado o aluno deverá estar inserido em 

uma das situações abaixo: 

• Situação 1: Estágio Curricular Supervisionado concedido por pessoas jurídicas 

de direito privado ou órgãos da administração pública direta, autárquica e 

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

Federal e dos Municípios. 

 

• Situação 2: Estágio Curricular Supervisionado concedido por Profissionais 

liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos 

conselhos de fiscalização profissional e cadastrados na Coordenação do 

Curso. 

https://www.unicep.edu.br/graduacao/engenharia-civil%23espaco-aluno


Centro Universitário Central Paulista 

Curso de Engenharia Civil 

 

 
 
 

• Situação 3: 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. 

 

• Situação 4: Ser proprietário de empresa legalmente constituída, devidamente 

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

atua em atividade relacionadas ao campo de formação profissional. 

 

• Situação 5: Exercer atividade de estágio não-obrigatório no período em que 

estiver matriculado nas disciplinas de Estágio Supervisionado. 

 

SITUAÇÃO 1 

A) Legislação 

O Estágio Curricular Supervisionado a ser realizado pelo(a) aluno(a) em uma empresa 

legalmente constituída seguirá a lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008, bem como 

outra lei ou medida provisória que venha alterar ou complementar a mesma. 

Ao iniciar o Estágio Curricular Supervisionado, o aluno terá que entregar no UNICEP, 

ao Coordenador do Curso, a Documentação Preliminar e, ao término do Estágio Curricular 

Obrigatório, a Documentação Complementar conforme os itens (B) e (C) abaixo. 

B) Documentação Preliminar (entregar no início do processo, antes de iniciar o 

estágio) 

 

1- Convênio 

A empresa onde o aluno fará o Estágio Curricular Supervisionado deverá celebrar 

(assinar) com o UNICEP, um convênio para realização do estágio, caso ainda não possua.  

Os dados da empresa necessitarão ser preenchidos e o documento assinado pelo 

representante legal da empresa (em 2 vias). Depois de assinado pela empresa, o(a) aluno(a) 

precisará entregar as duas vias à Coordenação do Curso, para que sejam assinadas pelo 

responsável do UNICEP. 
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2- Termo de Compromisso 

A empresa ou organização concedente do Estágio Curricular Obrigatório deverá 

celebrar (assinar) com o UNICEP e com o aluno, um termo de compromisso (em 3 vias) para 

realização do mesmo.  

 

3- Plano das Atividades de Estágio Supervisionado  

O documento deverá ser datado e assinado pelo coordenador de estágio designado 

pela empresa e pelo(a) aluno(a), em 2 vias. Depois de assinado, será necessário entregar o 

documento à Coordenação do Curso para que seja aprovado pelo orientador de estágio do 

UNICEP. 

 

C) Documentação Complementar (entregar no término do estágio) 

4- Relatório de Estágio 

Ao final do estágio terá que ser elaborado um Relatório de Estágio. 

 

5- Avaliação de Desempenho do Estagiário 

Ao final do estágio o discente deverá solicitar que seu Coordenador de Estágio 

(designado pela empresa ou organização) faça uma avaliação de seu desempenho. Para esta 

avaliação será necessário que coordenador preencha o documento Avaliação de 

Desempenho do Estagiário. 

6- Avaliação das Atividades de Estágio 

O documento precisará ser preenchido pelo(a) aluno(a) e entregue, juntamente com o 

Relatório de Estágio à Coordenação do Curso. Ambos serão utilizados pelo Orientador de 

Estágio da UNICEP como quesitos de avaliação das condições de estágio da unidade 

concedente. 

 
SITUAÇÃO 2 

A) Legislação 

O Estágio Curricular Supervisionado a ser realizado pelo(a) aluno(a), concedido por 

um Profissional liberal de nível superior devidamente registrados em seus respectivos 

conselhos de fiscalização profissional e cadastrados na Coordenação do Curso seguirá a lei 
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número 11.788, de 25 de setembro de 2008, bem como outra lei ou medida provisória que 

venha alterar ou complementar a mesma. 

Ao iniciar o Estágio Curricular Supervisionado, o aluno terá que entregar no UNICEP, 

ao Coordenador do Curso, a Documentação Preliminar e, ao término do Estágio Curricular 

Obrigatório, a Documentação Complementar conforme os itens (B) e (C) abaixo. 

B) Documentação Preliminar (entregar no início do processo, antes de iniciar o 

estágio) 

 

1- Cadastro na Coordenação do Curso 

 

Para se cadastrar na coordenação do curso de engenharia civil, o Profissional liberal de nível 

superior deverá apresentar para o coordenador do curso os seguintes documentos: 

 

I. Certificado de registro profissional ativo.  

II. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da(s) obra(s) onde serão 

realizadas as atividades de Estágio Supervisionado. 

 

Após o cadastro, a Coordenação do Curso fornecerá um número de registro.  

 

2- Convênio 

O Profissional liberal de nível superior deverá celebrar (assinar) com o UNICEP, um 

convênio para realização do estágio, caso ainda não possua.  

Os dados da empresa necessitarão ser preenchidos e o documento assinado pelo 

representante legal da empresa (em 2 vias). Depois de assinado pela empresa, o(a) aluno(a) 

precisará entregar as duas vias à Coordenação do Curso, para que sejam assinadas pelo 

responsável do UNICEP. 

3- Termo de Compromisso 

O Profissional liberal de nível superior deverá celebrar (assinar) com o UNICEP e com 

o aluno, um termo de compromisso para realização do mesmo. 

  

4- Plano das Atividades de Estágio Supervisionado  

O documento deverá ser datado e assinado pelo Profissional liberal de nível superior, 

concedente do estágio e pelo(a) aluno(a), em 2 vias. Depois de assinado, será necessário 
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entregar o documento à Coordenação do Curso para que seja aprovado pelo orientador de 

estágio do UNICEP. 

 

C) Documentação Complementar (entregar no término do estágio) 

5- Relatório de Estágio 

Ao final do estágio terá que ser elaborado um Relatório de Estágio. 

 

6- Avaliação de Desempenho do Estagiário 

Ao final do estágio o discente deverá solicitar que seu Coordenador de Estágio faça 

uma avaliação de seu desempenho. Para esta avaliação será necessário que coordenador 

preencha o documento Avaliação de Desempenho do Estagiário. 

 

7- Avaliação das Atividades de Estágio 

O documento precisará ser preenchido pelo(a) aluno(a) e entregue, juntamente com o 

Relatório de Estágio à Coordenação do Curso. Ambos serão utilizados pelo Orientador de 

Estágio da UNICEP como quesitos de avaliação da unidade concedente do estágio. 

 

SITUAÇÃO 3 

Poderá ser considerado como tendo cumprido parcialmente os requisitos do Estágio 

Curricular Obrigatório o(a) aluno(a) que estiver legalmente contratado por uma empresa 

legalmente constituída, exercendo funções relacionadas ao Curso de Engenharia civil, e que 

esteja exercendo a função há pelo menos 1,5 meses (um mês e meio), contados até a data 

da entrega dos documentos comprobatórios. Para esta modalidade, a carga horária total de 

estágio é limitada a 50% da carga horária mínima a ser cumprida nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado. Por exemplo, o(a) aluno(a) que precisa cumprir um total de 240h de Estágio 

supervisionado, somente poderá requerer a equivalência de 120h. A carga horária 

complementar deverá ser cumprida como Estágio Supervisionado regular. Para isso o aluno 

deverá fazer uma Solicitação de Equivalência de Estágio além de apresentar à Coordenação 

do Curso a seguinte documentação: 
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A) Documentação Preliminar (entregar no início do processo) 

1-        Contrato de trabalho e cargo  

• Cópia das páginas de identificação do trabalhador e registro do contrato de trabalho, 

da carteira de trabalho. 

• Documento oficial da empresa contratante contendo identificação da Empresa e do 

Empregado e a descrição do cargo e detalhamento das funções e atividades 

exercidas. 

 

2-        Solicitação de Equivalência de Estágio 

Para solicitar a equivalência das atividades exercidas na empresa ou organização 

como funcionário com as atividades de Estágio Curricular o aluno deverá preencher os dados, 

datar e assinar o documento, que deve ser entregue à Coordenação de Curso para que o 

Orientador de Estágio avalie a solicitação. 

  

C) Documentação Complementar (entregar no término do estágio) 

3- Relatório de Estágio 

Ao final do estágio terá que ser elaborado um Relatório de Estágio. 

 

4- Avaliação de Desempenho do Estagiário 

Ao final do estágio, o discente deverá solicitar ao seu superior na organização, que 

faça uma avaliação de seu desempenho. Para esta avaliação será necessário que este 

profissional preencha o documento Avaliação de Desempenho do Estagiário. 

 

5- Avaliação das Atividades de Estágio 

O documento precisará ser preenchido pelo(a) aluno(a) e entregue, juntamente com o 

Relatório de Estágio à Coordenação do Curso. Ambos serão utilizados pelo Orientador de 

Estágio da UNICEP como quesitos de avaliação da unidade concedente do estágio. 

 

ATENÇÃO:   SERÁ INDEFERIDO a equivalência de estágio ao aluno que seja funcionário de empresa 

legalmente constituída e DESEMPENHE TAREFAS NÃO RELACIONADAS ao Curso de 

Engenharia Civil.  Neste caso lhe competirá pleitear à empresa ou organização em que 

trabalha a realização de Estágio Curricular Obrigatório, em uma área em que 

DESEMPENHE TAREFAS RELACIONADAS ao seu curso. 
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SITUAÇÃO 4  

Poderá ser considerado como tendo cumprido parcialmente os requisitos do Estágio 

Curricular Obrigatório o(a) aluno(a) que for proprietário de empresa legalmente constituída, 

devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e (CREA), há 

pelo menos 1,5 meses (um mês e meio), contados até a data da entrega dos documentos 

comprobatórios, e exercendo funções relacionadas ao Curso de Engenharia civil. Para esta 

modalidade, a carga horária total de estágio é limitada a 50% da carga horária mínima a ser 

cumprida nas disciplinas de Estágio Supervisionado. Por exemplo, o(a) aluno(a) que precisa 

cumprir um total de 240h de Estágio supervisionado, somente poderá requerer a equivalência 

de 120h. A carga horária complementar deverá ser cumprida como Estágio Supervisionado 

regular. Para isso o aluno deverá fazer uma Solicitação de Equivalência de Estágio além de 

apresentar à Coordenação do Curso a seguinte documentação: 

A) Documentação Preliminar (entregar no início do processo) 

1-        Contrato Social e Comprovantes de Registros 

• Cópia do Contrato Social da Empresa; 

• Comprovante do Registro do Contrato Social no Cartório de Registros ou na Junta 

Comercial; 

• Comprovante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

• Comprovante da Inscrição Municipal se houver; 

2-        Solicitação de Equivalência de Estágio 

Para solicitar a equivalência das atividades exercidas na empresa ou organização 

como proprietário com as atividades de Estágio Curricular o aluno deverá preencher os dados, 

datar e assinar o DOC.7, que deve ser entregue à Coordenação de Curso para que o 

Orientador de Estágio avalie a solicitação. Este documento poderá ser obtido clicando no 

nome do documento abaixo. 

B) Documentação Complementar (entregar no final do processo) 

3- Relatório de Estágio 

Ao final  do estágio  terá  que  ser elaborado um Relatório  de  Estágio, cujo  modelo  

poderá ser obtido clicando no nome do documento abaixo. Todos os itens precisarão ser 

preenchidos. 
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ATENÇÃO:   SERÁ INDEFERIDO a equivalência de estágio ao aluno proprietário de empresa 

legalmente constituída que DESEMPENHE SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS ao Curso de 

Engenharia Civil, ou que a empresa DESEMPENHE SERVIÇOS RELACIONADOS ao curso, 

mas que não esteja registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e 

(CREA). 

 

SITUAÇÃO 5  

A) Legislação 

O Estágio Curricular não-obrigatório a ser realizado pelo(a) aluno(a) em uma empresa 

legalmente constituída seguirá a lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008, bem como 

outra lei ou medida provisória que venha alterar ou complementar a mesma. 

Ao iniciar o Estágio Curricular Supervisionado, o aluno terá que entregar no UNICEP, 

ao Coordenador do Curso, a Documentação Preliminar e, ao término do Estágio Curricular 

Obrigatório, a Documentação Complementar conforme os itens (B) e (C) abaixo. 

B) Documentação Preliminar (entregar no início do processo, antes de iniciar o 

estágio) 

 

1- Cópia do Convênio (ativo) 

 

2- Cópia do Termo de Compromisso (ativo) 

 

3-        Solicitação de Equivalência de Estágio 

Para solicitar a equivalência das atividades de estágio não-obrigatório, exercidas na 

empresa ou organização, o aluno deverá preencher os dados, datar e assinar o documento, 

que deve ser entregue à Coordenação de Curso para que o Orientador de Estágio avalie a 

solicitação.  

4- Plano das Atividades de Estágio Supervisionado  

O documento deverá ser datado e assinado pelo coordenador de estágio designado 

pela empresa e pelo(a) aluno(a), em 2 vias. Depois de assinado, será necessário entregar o 

documento à Coordenação do Curso para que seja aprovado pelo orientador de estágio do 

UNICEP. 

 

C) Documentação Complementar (entregar no término do estágio) 
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5- Relatório de Estágio 

Ao final do estágio terá que ser elaborado um Relatório de Estágio. 

 

 

6- Avaliação de Desempenho do Estagiário 

Ao final do estágio o discente deverá solicitar que seu Coordenador de Estágio (na 

empresa ou organização) faça uma avaliação de seu desempenho. Para esta avaliação será 

necessário que coordenador preencha o documento Avaliação de Desempenho do Estagiário. 

7- Avaliação das Atividades de Estágio 

O documento precisará ser preenchido pelo(a) aluno(a) e entregue, juntamente com o 

Relatório de Estágio à Coordenação do Curso. Ambos serão utilizados pelo Orientador de 

Estágio da UNICEP como quesitos de avaliação da unidade concedente do estágio. 

 

ATENÇÃO:   Para efeito de equivalência de estágio ao aluno em Estágio Não-Obrigatório, a data 

de início do aproveitamento das horas de estágio deverá ser a data mais recente das seguintes 

condições: (a) Data de início do semestre letivo; (b) data de início do Estágio Não-Obrigatório 

previsto em contrato.  

Será indeferido a solicitação de equivalência de estágios não-obrigatórios que tenham sido 

realizados em períodos anteriores à data do respectivo semestre letivo de matrícula na disciplina 

de Estágio Supervisionado. 


