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REGULAMENTO GERAL DE ESTÁGIO CURRICULAR 

DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA 

 

CAPÍTULOI 

DO CONCEITO E FINS DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

Artigo 1º - O Estágio Curricular do Curso de Engenharia Agronômica do Centro 

Universitário Central Paulista – UNICEP, de São Carlos, é uma atividade curricular 

obrigatória aos acadêmicos do curso e 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. 

 

CAPÍTULOII 

DO PROCEDIMENTO 

Artigo 2º - O Estágio Curricular poderá ser realizado na própria instituição de ensino – 

UNICEP, em qualquer tipo de empresa legalmente constituída ou em organizações 

públicas ou privadas, com o desenvolvimento de atividades ligadas à competência do 

profissional do curso que o estudante frequenta e deverá ter a duração mínima exigida 

pela matriz curricular vigente. 

Artigo 3º - As atividades a serem cumprida pelo estudante deverá ser estabelecida de 

comum acordo entre o estagiário e a parte concedente do estágio e ser compatível com 

o seu horário escolar e com o da empresa ou instituição onde ocorrer o estágio. 

Artigo 4º - Em conformidade com o inciso IV do artigo 9o da Lei 11.788, de 25/09/2008, 

o estagiário deverá ser protegido por um seguro contra acidentes pessoais. 
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Artigo 5º - O Estágio Curricular é regido por este Regulamento, pelo Regimento e pelo 

Estatuto do UNICEP no que couber. 

Artigo 6º - As seguintes situações (modalidades) são consideradas válidas para 

comprovação do Estágio Curricular: 

I -Ser estagiário em empresa legalmente constituída ; 

II -Ser funcionário de empresa legalmente constituída; 

III - Ser proprietário de empresa legalmente constituída. 

Artigo 7º - O estudante tem a liberdade de realizar o seu estágio 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 pela estrutura curricular vigente. Cada um 

desses estágios deverá seguir os mesmos trâmites que o primeiro. 

Artigo 8º - Caberá à coordenação do Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica 

indicar um professor orientador de estágio para acompanhar no UNICEP essas 

atividades e, caso necessário, agregar à sua organização outros profissionais mediante 

aprovação do Conselho de Curso. À concedente de estágio caberá indicar um 

coordenador interno de estágio para acompanhar essas atividades. 

Artigo 9º - Serão exigências para o estudante realizar o estágio: 

 I - Estar regularmente matriculado e ter cumprido pelo menos 60% da carga horária 

total do curso. 

 II - Providenciar a documentação exigida; 

III - Vincular as atividades do estágio com o campo de formação profissional. 

 

CAPÍTULOIII 

DAS ATIVIDADES 

Artigo 10º - As atividades do Estágio Curricular deverão possibilitar a aplicação dos 

conhecimentos acadêmicos em uma situação real do trabalho profissional, portanto o 

Plano de Estágio (atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário) será estabelecido 

de comum acordo entre a parte concedente do estágio e o UNICEP, representado pela 

Coordenação do Curso.  

Artigo 11º - Após o término do Estágio Curricular, o estudante deverá apresentar um 

Relatório de Estágio. 
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CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

Artigo 12º - O estagiário será avaliado em duas instâncias: 

1. Pelo supervisor de estágio da empresa ou da organização concedente; 

2. Pelo orientador de Estágio do seu Curso de Engenharia no UNICEP. 

Artigo 13º - As horas de estágio serão consideradas cumpridas quando o estudante tiver 

realizado a carga horária mínima indicada pela matriz curricular vigente e obtiver 

aproveitamento satisfatório pelo orientador de estágio da UNICEP, mediante 

apresentação das fichas de avaliações e do relatório final. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 14º - Caso não exista um convênio firmado, a parte concedente do estágio deverá 

celebrar um convênio com o UNICEP, devendo o mesmo ser impresso e assinado em 

duas vias, antes do início das atividades. 

Artigo 15º - A parte concedente deverá celebrar com o UNICEP e com o estudante, um 

Termo de Compromisso para a realização do estágio devendo o mesmo ser impresso e 

assinado em duas vias, antes do início das atividades de estágio. 

Artigo 16º - 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 estudante; 

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

Curso. 

Artigo 17º - Os casos não previstos por essa regulamentação serão resolvidos pelo 

Conselho de Curso. 


