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O Caderno de Graduação da UFU é um periódico anual, criado pela
Diretoria de Ensino da Pró-reitoria de Graduação, para a abertura de um
canal de comunicação acadêmica, visando contribuir com a reflexão
sobre a educação brasileira nas temáticas pertinentes à graduação e à
educação básica e profissional.
O primeiro número do Caderno, editado em 2011, tratou do Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), um componente
curricular obrigatório nos cursos de graduação, mostrando os seus
objetivos e a importância acadêmica e social da participação dos
estudantes nesse processo avaliativo, que integra o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
Este segundo número do Caderno traz para a discussão o tema
Estágio, um dos componentes curriculares mais relevantes no
processo de formação universitária, não só por permitir a articulação
teoria e prática, que se constitui no eixo articulador do currículo, como
também por representar um meio de fazer interagir a universidade e as
organizações profissionais.
O Caderno está dividido em três partes.
A primeira, denominada Estágio no Ensino Superior: importância na
formação profissional, se subdivide em dois tópicos. O primeiro - O
surgimento do estágio e sua evolução segundo as leis brasileiras -,
mostra, por meio da legislação, as diversas concepções de estágio,
inseridas no contexto do sistema de ensino brasileiro, desde o seu
surgimento oficial, na década de 1940, até o momento atual, com a
Lei nº 11788, de 25 de setembro de 2008, que regulamenta a matéria.
O segundo tópico, intitulado O estágio e sua importância na formação
profissional, destaca o estágio como um dos fundamentos do processo
formativo do estudante e, também, como uma estratégia pedagógica,
que tenta responder a várias demandas, entre elas, as novas formas
de organização do mundo do trabalho, que passam a exigir uma nova
abordagem para o processo de ensino-aprendizagem.
A segunda parte, intitulada Estágio: um ato educativo escolar
supervisionado, trata, de maneira didática e objetiva, do tema central
do Caderno, trazendo uma gama de informações de interesse para
todos os envolvidos no processo de estágio: o educando, a instituição
de ensino, a parte concedente do estágio e o agente de integração,
que atua, opcionalmente, como co-partícipe da instituição de ensino ou
da parte concedente. Além de conceitos e definições essenciais para

o entendimento dessa atividade educativa, tais como os conceitos
de estágio e de suas modalidades, e de alguns aspectos básicos do
estágio, tais como quem pode ser estagiário e quem pode contratar
estagiário, esta parte do texto contempla todas as inovações
trazidas pela atual Lei do Estágio (Lei nº 11788/2008), destacando
a ampla cobertura de direitos sociais e de garantias a ser prestada
ao educando no ambiente de trabalho. Visando facilitar a consulta
às informações, esta parte termina com um resumo contendo, de
maneira bastante objetiva, as principais mudanças trazidas pela lei.
Finalmente, a terceira parte do Caderno, denominada O
Estágio no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia,
começa relacionando a legislação de estágio, à qual o estágio de
graduação da UFU obedece, e apresentando o Setor de Estágio
dessa Universidade, institucionalizado em 2010, junto à Divisão
de Formação Discente (Difdi), na Diretoria de Ensino (Diren) da
Pró-reitora de Graduação (Prograd), destacando as atribuições
conferidas ao Setor. Em seguida, trata das diretrizes e normas para
a atividade de estágio na UFU, de acordo com a Resolução 24/2012,
do Conselho de Graduação e, logo após, informa os passos para a
realização do estágio nessa Universidade. Esta parte do Caderno
traz, ainda, textos de professores da instituição, de diversas áreas,
abordando a temática.
Nos Anexos, estão disponíveis, na íntegra, a Lei do Estágio nº
11788, de 25 de setembro de 2008, que regulamenta a matéria;
e a Orientação Normativa nº 7, de 30 de outubro de 2008, que
estabelece as regras para o estágio no setor público federal.
O Caderno traz, ainda, um encarte com as Normas Gerais de
Estágio de Graduação da UFU, estabelecidas pela Resolução nº 24,
de 25 de outubro de 2012, do Conselho de Graduação.
O que se espera é que as informações aqui apresentadas
possam suscitar amplos debates e reflexões que contribuam para
um melhor entendimento do estágio, como uma autêntica atividade
pedagógica, indissociável do processo de formação do estudante.
Reafirma-se a importância da instituição de ensino nesse processo
formativo.
Boa leitura para todos!

1ª parte

Estágio no Ensino Superior:
importância na formação profissional

1. O surgimento do estágio e sua
evolução segundo as leis brasileiras
No contexto da história da
educação em nosso país, o
estágio, como atividade didáticapedagógica, destinada a propiciar
a integração da educação com o
mundo do trabalho, surge muito
tardiamente. Nos tempos do
Brasil Colônia não havia relação
alguma entre a educação e o
trabalho. A educação oferecida
pelos padres jesuítas tinha um
caráter intelectual e humanista,
totalmente desvinculada do
mundo do trabalho.
Com a vinda da Família Real
para o Brasil se inicia uma nova
cultura em relação ao ensino
superior.
Segundo Cury e
Machado (1997, p. 47), com a implantação dos primeiros cursos
de medicina e cirurgia, começou a se disseminar a ideia de que
“para ingressar no mundo do trabalho é preciso estudar, ir para a
escola (...)”. Essa tímida ideia, no entanto, não chegou a provocar
mudança na relação entre trabalho e educação. Tal aproximação
somente acontece a partir de 1940, conforme atestam Francisco
Aparecido Cordão e Ataíde Alves (2003), do Conselho Nacional
de Educação. Discutindo a evolução histórico-legal do conceito
de estágio supervisionado, os conselheiros relatam que esse
conceito consolidou-se, no Brasil, ligado ao conjunto das Leis
Orgânicas do Ensino Profissional, definidas no período de 1942 a
1946, e implementadas pelo Ministro da Educação e Saúde Gustavo
Capanema.
No conjunto dessas leis, vale destacar a Lei Orgânica do Ensino
Industrial, Decreto-Lei nº 4073, de 30 de janeiro de 1942, onde
aparece, pela primeira vez, no nosso país, o estágio como um
período de aprendizagem. De acordo com o artigo 47 dessa norma
legal, o estágio consistia em um período de trabalho realizado pelo
estudante, sob o controle da competente autoridade docente, em
estabelecimento industrial. A direção do estabelecimento de ensino
deveria se articular com as indústrias cujo ramo de atuação se
relacionasse com seus cursos, a fim de assegurar aos estudantes
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a possibilidade de realizar estágios, obrigatórios ou não.
No ensino superior, a atividade de estágio aparece somente
duas décadas mais tarde, em 1963. Neste ano, passou-se a exigir
o cumprimento de horas de estágio para os estudantes do curso
de Direito. Para a carreira de magistério, somente em 1976, o MEC
passa a exigir comprovação de estágio supervisionado.
Até 1964, segundo Probst (2004, p. 206-207), quando a lei
aproximava o estágio como atividade a ser desenvolvida no mundo
do trabalho e a educação, não havia preocupação alguma com o
aspecto pedagógico. Enfatizava-se mais a prestação de serviço do
que os processos de aprendizagem, como ocorreu com o Projeto
Rondon 1.
O estágio passou a ser integral aos currículos escolares, a
partir de 1967, através da Portaria nº 1002, de 29 de setembro,
sancionada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Tal
portaria instituiu a categoria de estagiário, integrada por estudantes
oriundos das faculdades ou escolas técnicas de nível colegial, e a
bolsa de complementação educacional. Um de seus aspectos mais
importantes se constituía na percepção da importância do estágio
para o aperfeiçoamento do ensino. Diante disso, a portaria procurava
criar condições favoráveis ao entrosamento escola-empresa
visando à formação e ao aperfeiçoamento técnico-profissional
dos estudantes. A portaria determinou também que os estágios
deveriam ser firmados em um contrato contendo duração e carga
horária, o valor da bolsa de complementação educacional e o seguro
contra acidentes pessoais.
Apesar desse avanço, foi somente na década de 1970,
consolidando-se na década de 1980, que a legislação promoveu
progressivamente e de forma efetiva uma aproximação entre
mercado de trabalho e educação. Nesse período, especialmente
entre 1970 e 1975, foram sancionados diversos documentos para a
regulamentação do estágio em condições específicas.
O Decreto nº 66546, de 11 de maio de 1970, criou o Projeto
Integração, com o objetivo de implementar programa de estágios
destinados a proporcionar a estudantes de ensino superior de
áreas prioritárias, especialmente as de engenharia, tecnologia,
economia e administração, a oportunidade de praticar em órgãos e
entidades públicos e privados o exercício de atividades pertinentes
1 O Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, é um projeto de integração social que envolve a participação voluntária de estudantes universitários
na busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável de
comunidades carentes e ampliem o bem-estar da população. O Projeto, criado
em 1967 e extinto em 1989, foi relançado em 2005, pelo Governo Federal, a
pedido da União Nacional dos Estudantes (UNE).
Veja mais em: http://projetorondon.pagina-oficial.com/portal/
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às respectivas especialidades.
Para a execução desse projeto foi criado um Grupo de
Coordenação de Estágios constituído por representantes do
Ministério da Educação e Cultura, do Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral e da Confederação Nacional da Indústria,
podendo ser convocados para dele participar representantes dos
demais Ministérios interessados, bem como de outras entidades
públicas ou privadas ligadas a mecanismos de integração entre os
sistemas universitário e empresarial.
No ano seguinte, em 11 de agosto de 1971, foi sancionada a
Lei nº 5692, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
que estabeleceu as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus
e previu o estágio como forma de cooperação entre empresas e
escolas. Sua característica mais marcante se consistiu em tentar dar
à formação educacional um cunho profissionalizante. As primeiras
escolas profissionalizantes eram escolas técnicas. Com isso, houve
maior demanda pela atividade de estágio.
Em 1972, o Decreto nº 69927, de 13 de janeiro, instituiu em caráter
nacional, o Programa Bolsa de Trabalho, administrado conjuntamente
pelos Ministérios da Educação e Cultura e do Trabalho e Previdência
Social. A Bolsa de Trabalho visava proporcionar a estudantes de
todos os níveis de ensino oportunidades de exercício profissional em
órgãos ou entidades públicas ou particulares, nos quais pudessem
incorporar hábitos de trabalho intelectual ou desenvolver técnicas
de estudo e de ação nas diferentes especialidades. Deveria haver
uma relação direta e necessária entre a formação escolar seguida
pelo estudante e as tarefas que lhe fossem designadas no órgão ou
entidade onde prestasse serviços. O beneficiário dessa bolsa era
considerado estagiário, sem vínculo de emprego. Seu trabalho não
poderia exceder de quatro horas diárias, nem vinte horas semanais,
devendo conciliar-se com o seu horário escolar.
Três anos mais tarde, o Decreto nº 75778, de 26 de maio de
1975, disciplinou o estágio de estudantes de estabelecimento
de ensino superior e de ensino profissionalizante de 2º grau, no
serviço público federal. Seu artigo 2º determinava que o estágio
somente poderia ocorrer em unidades que tivessem condições de
proporcionar experiência prática na linha de formação, devendo o
estudante, para esse fim, estar frequentando um dos dois últimos
períodos do curso. Destinado à complementação educacional e de
prática profissional, o estágio deveria ser planejado e desenvolvido
em harmonia com os programas escolares.
Finalmente, em 07 de dezembro de 1977, foi editada a Lei nº
6494, Lei do Estágio, que dispunha sobre os estágios de estudantes
regularmente matriculados e frequentando, efetivamente, cursos
de educação superior, de ensino médio, de educação profissional
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de nível médio e superior e de escolas de educação especial,
vinculados à estrutura do ensino público e particular. Por essa lei, o
estágio somente poderia verificar-se em unidades com condições de
proporcionar experiência prática na linha de formação do estagiário
e, independentemente do aspecto profissionalizante, poderia
assumir a forma de atividades de extensão, mediante a participação
do estudante em empreendimentos ou projetos de interesse social.
O que era considerado como estágio curricular somente ficou
estabelecido cinco anos depois, com o Decreto nº 87497, de 18 de
agosto de 1982, que regulamentou a Lei do Estágio, apresentando,
em seu artigo 2º, a seguinte complementação:
considera-se estágio curricular, para os efeitos deste Decreto,
as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural,
proporcionadas ao estudante pela participação em situações
reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas na
comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito
público ou privado, sob a responsabilidade e coordenação da
instituição de ensino.

Segundo Roesch (2005), a aprendizagem social, profissional
e cultural, de que trata o decreto, vai além de se capacitar
teoricamente o estudante para o desempenho da profissão. O que
se busca, através dessa integração, segundo a autora, é fazer com
que o estudante deixe de ser apenas um mero objeto de ensino
para tornar-se um profissional realmente comprometido com sua
prática profissional e social.
Vê-se, portanto, que a finalidade do estágio, tal como especificada
nessa lei, é proporcionar ao estudante a experiência prática na sua
linha de formação, concedendo-lhe complementação do ensino e
da aprendizagem.
A Lei do Estágio, na redação dada pelo Decreto nº 87497, de
18 de agosto de 1982, ainda definiu quem poderia ser estagiário
e quais os papéis dos segmentos envolvidos no estágio. Também
incluiu os agentes de integração com a finalidade de intermediar
a contratação dos estagiários. Assim, esses agentes passaram a
desempenhar o papel de elo entre o empresariado, as universidades
e os estagiários.
Posteriormente, a lei que regulamentava o estágio foi modificada
pela Lei nº 8859, de 23 de março de 1994, que, confirmou a
obrigatoriedade do estágio proporcionar experiência prática na linha
de formação do estagiário.
Mudanças significativas ocorridas no ensino superior, no final
do século passado, levaram à promulgação, em 1996, da Lei nº
9394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que
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estabelece mudanças para os cursos de graduação, trazendo a
discussão da flexibilização curricular, da valorização da experiência
extraclasse e da vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais. A promulgação dessa Lei conduz o governo federal
a propor a desregulamentação dos currículos mínimos nacionais,
fundados na especialização, em prol das diretrizes curriculares para
todos os cursos de graduação, cabendo ao Conselho Nacional de
Educação - instituído pela Lei nº 9131, de 25 de novembro de 1995
em substituição ao Conselho Federal de Educação -, a definição
dessas diretrizes. Para as diversas áreas de formação, as diretrizes
curriculares pressupõem a diversificação de trajetórias e preconizam,
de maneira geral, a articulação teoria e prática, recolocando o papel
do estágio como um dos articuladores privilegiados desta relação.
Entre os objetivos da criação das diretrizes curriculares três,
especialmente, traduzem e explicam as orientações traçadas pela
nova LDB:
1. encorajar o aproveitamento do conhecimento, habilidades e
competências adquiridas fora do ambiente escolar; inclusive as que
se referirem à experiência profissional julgada relevante para a área
de formação considerada;
2. fortalecer a articulação teoria-prática, valorizando tanto a
pesquisa individual como a coletiva, os estágios e a participação
em atividades de extensão, que poderão ser incluídas como parte
da carga horária;
3. orientar as atribuições de estágio e demais atividades que
integrem o saber acadêmico à prática profissional, incentivando o
reconhecimento de habilidades e competências adquiridas fora do
ambiente escolar.
Com referência às atividades de estágio, a Resolução CNE/CEB
01, de 2004, formaliza o conceito de “componente curricular”,
organizado como uma atividade obrigatória voltada para a
articulação teoria e prática, sugerindo um movimento de constante
revezamento e diálogo entre essas duas dimensões.
Por mais de 30 anos, a lei que regulamentava o estágio
praticamente não foi alterada. Enquanto isso, o cenário brasileiro
sofreu diversas modificações: as novas tendências do mercado de
trabalho; aumento da oferta de cursos de educação profissional e
superior; a abertura de estágio para estudantes do ensino médio
regular; e a crescente importância do papel social do estágio
(CARTILHA, 2008).
Nesse contexto, ficou muito clara a necessidade de nova
legislação, adequada à realidade atual das propostas pedagógicas
e de mercado. Assim, foi sancionada, em 25 de setembro de 2008,
a Lei nº 11788, a nova Lei do Estágio, que define as normas do
estágio para garantir ao estagiário, aprendizado de competências
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próprias da atividade profissional e à contextualização curricular,
objetivando o desenvolvimento do estudante para as situações da
vida e do trabalho.
Toda a legislação que regulamenta a matéria reforça o sentido
da responsabilidade e obrigatoriedade do estágio pela instituição
de ensino. Notadamente, da análise dessa legislação, evidencia-se
o papel da universidade como responsável pela garantia de que o
estágio, represente autêntica atividade pedagógica, que tem como
fundamento a construção da reflexão crítica entre teoria e prática
e não seja entendido como uma forma equivocada de contratação
de mão-de-obra barata pelas instituições profissionais de caráter
público ou privado.

2. O estágio e sua importância na
formação profissional
O estágio no ensino superior
é um momento de fundamental
importância
no
processo
de formação do estudante,
estabelecendo a interlocução
entre a formação acadêmica
e o mundo profissional. Ao
propiciar essa integração da
educação com o mundo do
trabalho, o qual compreende
o mercado de trabalho, mas
não se reduz a ele, a atividade
de estágio deve se revestir de
todas as características que
lhe são próprias para cumprir
sua finalidade essencialmente
educativa.
De acordo com a legislação
vigente, Lei nº 11788, de 25
de setembro de 2008, o estágio é um “ato educativo escolar
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho”. Tal ato
deve proporcionar ao estudante, a aprendizagem social, profissional
e cultural, por meio de sua participação em atividades de trabalho,
vinculadas à sua área de formação acadêmico-profissional.
Reconhecido como um “vínculo educativo-profissionalizante,
supervisionado e desenvolvido como parte do projeto pedagógico
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e do itinerário formativo do educando”, o estágio se fundamenta
em um “compromisso formalizado entre o estagiário, a instituição
de ensino e a empresa com base em um plano de atividade
que materializa a extensão ao ambiente de trabalho do projeto
pedagógico desenvolvido nas disciplinas do currículo escolar”
(CARTILHA, 2008).
O estágio é o componente curricular da formação acadêmica
em que mais se estreitam os vínculos entre o processo educativo
e o mundo do trabalho. Por isso, este componente tem sofrido
mais prontamente a influência dos processos de transformação
do mundo produtivo, fundamentalmente no que tange às formas
de lidar com o conhecimento, ao exercício do fazer profissional e,
também, aos tipos de vínculos e relações estabelecidos no trabalho
(MARTINS; MARTINS, s/d).
O trabalho, de acordo com Yoshioka (2005), é uma das
características que distinguem o homem das demais criaturas, visto
que o resultado de sua atividade produtiva destina-se não apenas à
manutenção da vida, mas à realização da sua própria humanidade.
A educação, por sua vez, consiste em instrumento para o
desenvolvimento do cidadão e sua qualificação para o trabalho,
considerado este, como uma dimensão fundamental da existência
humana, enquanto valor e expressão de dignidade.
Para essa autora, na sociedade do conhecimento o aprender a
conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender
a ser, configuram-se como os quatro pilares da educação. Para a
concretização desses pilares é essencial que, além dos conteúdos
ministrados em sala de aula, haja, também, a inserção do estudante
em situações reais de vida e de trabalho. Desse modo, a articulação
entre o saber teórico e o saber prático deve sempre ser incentivada.
A atividade de estágio destina-se, justamente, a propiciar
experiência prática na linha de formação do estudante,
complementando-lhe o ensino e a aprendizagem, de modo a
formar o profissional preconizado nos Projetos Pedagógicos dos
respectivos cursos de graduação, de acordo com suas respectivas
Diretrizes Curriculares Nacionais.
Como ato educativo escolar desenvolvido no ambiente de
trabalho, o estágio deve ser considerado, simultaneamente, uma
atividade teórica e prática. É este o entendimento de Pimenta e
Lima (2004), ao tratarem de estágio e docência. Para elas, o estágio
é uma atividade prática e teórica onde, numa compreensão filosófica
e sociológica, “a noção de ação é sempre referida a objetivos,
finalidades e meios, implicando a consciência dos sujeitos para
essas escolhas, supondo certo saber e conhecimento.” Dessa
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maneira, toda a ação ou prática tem por base uma teoria, ainda que,
muitas vezes, o sujeito da ação não tenha consciência clara disto.
É este também o entendimento de Borges (2002), para quem
o estágio deve ser visto como uma instância da prática reflexiva,
uma vez que a teoria, ao fundamentar e orientar a ação, poderá, a
partir desta mesma ação, ser revista e reorientada, fazendo avançar
o próprio posicionamento teórico-prático que o curso viabilizou.
Esse posicionamento, segundo Borges, traduz um profissional
comprometido com a ação de mudança e de transformação social.
O estágio é, assim, um componente curricular indispensável
para que o processo ensino-aprendizagem se efetive. Como
parte do processo formativo, ele possibilita o desenvolvimento
de habilidades, atitudes, competências individuais, colocando
o estudante frente a uma realidade diversa ao âmbito escolar,
ampliando seu senso de responsabilidade e seu compromisso
profissional.
Desse modo, mais do que uma etapa de formação para
os estudantes para atuarem como profissionais no mundo do
trabalho, o estágio deve participar ativamente da formação dos
estudantes para influir sobre a realidade onde irão atuar. Só através
da ação e da experiência no contexto da vivência e realização
pessoal é que se pode aliar os critérios humanista e instrumental da
formação universitária.
Essa ação formadora desempenhada pelo estágio é de
competência das instituições de ensino, conforme determina a
atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em
seu artigo 82: “os sistemas de ensino estabelecerão as normas
para a realização do estágio dos alunos regularmente matriculados
no ensino médio ou superior em sua jurisdição.” As discussões
de ordem ética e legal que envolvem os estágios precisam ser
analisadas por todos os envolvidos, para que haja realmente uma
ação conjunta que supere a visão do estágio como cumprimento de
tarefas e de carga horária para a formação de profissionais.
Cabe, pois, à universidade, propiciar a análise e interpretação
do mundo do trabalho e de como este ocorre na sociedade, como
um todo; permitindo, assim, que o estudante compreenda e saiba
inserir-se nesse mundo. Nessa perspectiva, o estágio deve estar
dimensionado desde as fases iniciais do processo de formação
dos futuros profissionais. Ele não deve ser encarado como um
momento pontual da formação profissional, uma estratégia de
prática aplicada ou verificação de teoria, mas como uma atividade
teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na
realidade, numa constante simbiose teoria e prática.
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2.1. O estágio e o mundo do trabalho
A importância atribuída aos
estágios decorre do fato de
que o aprendizado do estagiário
acontece por sua total imersão
em um ambiente profissional.
A convivência com profissionais
e a experiência que adquire,
além de complementar a sua
formação teórica, o faz crescer
nas relações interpessoais,
lhe enseja um salto de
amadurecimento, o torna mais
responsável e representa uma
forte contribuição para o aprimoramento da sua competência
profissional.
As rápidas, constantes e profundas transformações ocorridas
nos últimos anos nos processos produtivos, levaram à mudança do
conceito de competência, e sobre o que é ser competente no mundo
do trabalho, com fortes reflexos nas concepções curriculares.
Segundo Martins e Martins (s/d), até os anos 1980, a concepção
de organização curricular era fortemente voltada para o mercado
de trabalho. O objetivo maior da formação profissional era o
desenvolvimento do saber fazer, apoiando-se no princípio positivista
de construção do conhecimento, que se traduzia na forma linear
como eram geralmente organizados os currículos dos cursos. Além
disso, a prática pedagógica se sustentava na ideia de que o estágio
era uma estratégia de aprendizado, utilizada para o treinamento
prático, que deveria suceder o conhecimento teórico e, em função
disso, muitas vezes, colocados ao final do período da formação.
Ao final do século XX, ainda segundo as autoras, as novas
formas de organização ocorridas nos processos produtivos aliadas
ao intenso desenvolvimento científico e tecnológico, acabaram
por provocar alterações profundas também na relação educaçãotrabalho. Uma delas é a fusão entre tempo da formação e o tempo
do desempenho profissional, considerando a formação acadêmica
como tarefa que se realiza, necessariamente em tempo diferente
daquele em que acontecem as exigências e as alterações do mundo
do trabalho. Como se sabe, tais exigências e alterações são muito
mais aceleradas do que o ciclo de formação universitária de um
determinado profissional.
Além disso, e ainda como consequência do complexo processo
de globalização que alcança o mundo produtivo, são detectadas, nos
tempos atuais, constantes modificações dos perfis profissionais.
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Tais modificações passam a provocar novas demandas para a
produção e gestão do conhecimento e para a formação que visa ao
exercício profissional, desafiando a universidade a repensar o seu
processo formador, para oferecer aos estudantes uma visão global
do mundo e de suas demandas, propiciando o desenvolvimento de
competências técnicas e humanas que os habilite para a inserção
produtiva no novo mundo do trabalho (ForGRAD, 2004, p. 219).
A motivação centrada na educação permanente, a vontade de
aprender, a boa formação geral, o domínio de informática, a capacidade
de liderança, o trabalho em equipe, são, segundo Martins e Martins
(s/d), características que atendem ao novo mundo do trabalho,
possibilitando que processos possam ser rapidamente aprendidos.
Dessa maneira, o estágio, deve ser analisado como um momento
de aplicação de habilidades, competências e conhecimentos,
oportunizando ao estudante vivenciar situações complexas de
ensino-aprendizagem, propor, executar, avaliar, reformular e refletir
sua atuação, apresentando alternativas de solução para o seu
desempenho no processo educativo (BORGES, 2002).
Nesse contexto, torna-se evidente que, se antes a competência
visava primordialmente à produtividade advinda da repetição
acertada de procedimentos, hoje, ela tem a sua abrangência
bastante ampliada. Para Kuenzer (2004, p. 196), no mundo
atual, a competência passa pelo pensar, pelo ler a realidade,
compreender os processos, identificar problemas e gerar soluções
- o que requer competências cognitivas complexas que implicam no
desenvolvimento da inteligência, muito além da memória -, exigindo
a articulação entre o fazer e o conhecimento. É esta compreensão
que vai permitir que o profissional seja competente, seja flexível
numa realidade onde o próprio conhecimento torna-se ultrapassado
numa velocidade muito rápida.
A nova competência, ainda segundo Kuenzer (2004, p. 197),
deve ser entendida, como articulação entre o saber teórico e
o saber prático. O trabalho intelectual, explica a autora, não se
transforma em prática por si só a não ser que este mundo das
ideias se transforme em ação. A competência pode ser entendida,
então, como o pensamento que se faz ação, ou seja, a realidade
intermediada pelo processo educacional deve levar à transformação
do pensamento em ação.
Por outro lado, a prática pela prática, falando por si mesma, sem
o entendimento do que se faz, de quais conhecimentos científicos
a estão embasando, não forma profissionais competentes. Isto
seria um retrocesso na visão atual do que é competência, seria
o aprendizado na dimensão do conhecimento tácito, aquele
conhecimento que se aprende pela imitação e pelo adestramento.
Tal conhecimento não se ensina e não é passível de explicação, da
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mesma forma que não é sistematizado e não se identificam suas
possíveis relações com o conhecimento teórico (KUENZER, s/d).
Kuenzer (2004, p. 197) defende, ainda, que o conceito de
competência atual pode e deve servir como ponte entre as
instituições de ensino e o mercado de trabalho, na medida em que
necessitam de profissionais competentes, que saibam lidar com
situações novas, tomando decisões adequadas, através da utilização
do conhecimento científico e das experiências passadas.
Finalmente, deve-se ressaltar que, embora um dos papéis das
instituições de ensino superior seja formar o estudante para o mundo
do trabalho, essas instituições não existem para satisfazer o mercado
enquanto fornecedoras de treinamentos. A escola, como quer Kuenzer
(2004, p.197), “não deve ser treinadora, mas sim desenvolvedora de
cabeças pensantes, críticas, questionadoras e transformadoras da
realidade.” Seu papel é formar o estudante para viver o mundo do
trabalho, com a capacidade de analisá-lo e interpretá-lo criticamente,
de enfrentar seus problemas e de propor transformações no sentido
de humanizar-se e humanizar as relações sociais.
Nessa perspectiva, mais do que habilitar estudantes para atuar
como profissionais no mundo do trabalho, a universidade deve
formá-los homens, cidadãos e profissionais, “homens pensantes”,
que busquem continuamente novos caminhos em que sejam
capazes de influir sobre a realidade onde vão atuar, numa perspectiva
de mudança, a partir de uma visão crítica desta mesma realidade
(FÁVERO, 1995).
É nesse caminho de mão dupla, envolvendo formação e atuação,
projetos e processos, teoria e prática, sociedade e educação, que a
identidade profissional se fortalece.
Desse modo, conhecer o mundo do trabalho não se limita a viver
a prática entendida enquanto realização de um conjunto de tarefas
inerentes à futura profissão, mas viver a realidade do trabalho e
suas determinações mais amplas. Para tanto, o estágio deve ser
visto como uma oportunidade para refletir, sistematizar e testar
conhecimentos teóricos e ferramentas técnicas durante o curso de
graduação. Deve-se ter o estágio como uma atividade pedagógica,
planejada e supervisionada. Ele deve propiciar ao estudante um
momento específico de sua aprendizagem, uma reflexão sobre a
ação profissional, deve, enfim, permitir uma alternância entre teoria
e prática, inserida nos cursos de graduação.
Tal interface teoria e prática, que compõe-se de uma interação
constante entre o saber e o fazer, entre conhecimentos acadêmicos e
o enfrentamento de problemas decorrentes da vivência de situações
próprias do cotidiano da vida profissional, torna a atividade de estágio,
sem dúvida, no mais importante instrumento de diálogo e de integração
entre a instância acadêmica e as organizações de trabalho.
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2ª parte

Estágio: um ato educativo escolar
supervisionado

1. Sobre o Estágio
1.1. O que é estágio:
conceito e finalidade
De acordo com os pareceres
e resoluções do Conselho
Nacional de Educação, que
instituíram
as
Diretrizes
Curriculares Nacionais para os
diversos cursos de graduação,
a organização de um curso de
graduação se expressa por meio
do seu projeto pedagógico,
o qual deve abranger, entre
outros elementos estruturais,
a concepção e composição das
atividades de estágio curricular
supervisionado, suas formas,
seu conteúdo e condições de
sua realização.
A Lei nº 11788, de 25 de setembro de 2008, em seu artigo 1º,
define o estágio como o ato educativo escolar supervisionado,
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para
o trabalho produtivo do estudante. A atividade tem sua importância
na integração do processo educativo e na formação do estudante,
de modo que prepare para as atividades profissionais, valorizando a
função social do estágio.
O estágio tem por finalidade o aprendizado de competências
próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, na
busca do desenvolvimento do estudante para a vida cidadã e para o
trabalho (§ 2º do art. 1º da Lei nº 11788/2008).
A experiência tem demonstrado que a prática do estágio tem
sido eficaz para o interesse das partes concedentes, das instituições
de ensino, dos estagiários e de toda a sociedade, na medida em
que os estudantes são inseridos no mundo do trabalho e, não raro,
admitidos, após o estágio, nas atividades profissionais da própria
parte concedente.
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1.2. Modalidade de estágio
O estágio pode ser obrigatório ou não obrigatório, conforme
determinação das diretrizes curriculares do curso de graduação e
de seu projeto pedagógico, mas em nenhuma das duas hipóteses
criará qualquer vínculo empregatício de qualquer natureza.
Estágio obrigatório é aquele que assim está definido no projeto
pedagógico do curso, orientado pelas diretrizes curriculares, cuja
carga horária constitui requisito para aprovação e obtenção do
diploma (§ 1º do art. 2º da Lei nº 11788/2008).
Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade
opcional do estudante, complementar à sua formação acadêmicoprofissional, acrescida à carga horária regular e obrigatória (§ 2º do
art. 2º da Lei nº 11788/2008). Essa atividade também deve constar
no projeto pedagógico do curso.
Em vista das características próprias da profissão, do mercado
de trabalho e do contexto regional onde as instituições de ensino
estão inseridas, as atividades de extensão, de monitorias e de
iniciação científica na educação superior, desenvolvidas pelo
estudante, poderão ser equiparadas ao estágio, desde que estejam
expressamente previstas no projeto pedagógico do curso (§ 3º do
art. 2º da Lei nº 11788/2008).
As atividades complementares, componentes curriculares
enriquecedores e implementadores do perfil do formando,
previstas como elemento estrutural a ser considerado nos projetos
pedagógicos dos cursos de graduação, não devem ser confundidas
com o estágio curricular supervisionado.

1.3. Partes envolvidas no processo de estágio
O processo de estágio envolve, necessariamente, três partes: o
estudante, a instituição de ensino e a parte concedente de estágio
(quem oferece o estágio). Como elemento opcional, poderá haver a
intervenção do agente de integração, na figura de “auxiliar”. Ele atua
como co-partícipe da instituição de ensino ou da parte concedente
na alocação de estagiários.

1.4. Requisitos para concessão do estágio
Para a concessão do estágio, devem ser observados os requisitos
estabelecidos nos incisos do artigo 3º da Lei nº 11788/2008:
• matrícula e frequência regular do estudante nos cursos que
admitem estágio e atestados pela instituição de ensino;
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• celebração de termo de compromisso entre o estudante, a
parte concedente do estágio e a instituição de ensino; e
• compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e
aquelas previstas no termo do compromisso.

2. Instituição de Ensino
É a entidade dedicada
à
educação,
regularmente
constituída e autorizada ou
reconhecida
pelos
órgãos
oficiais de educação. O estágio
curricular deve se desenvolver
sob sua responsabilidade e
coordenação. A ela cabe dispor
a respeito da inserção do
estágio no projeto pedagógico
do curso; carga horária, duração
e jornada do estágio; condições
imprescindíveis
para
a
caracterização e a definição dos
campos de estágio e sistemática
de organização, orientação,
supervisão e avaliação dessa
atividade curricular.
A partir do projeto pedagógico
de seus cursos e do perfil do
profissional a ser formado, cabe à instituição de ensino a tarefa de
conceber a estratégia do processo de estágio mais adequado a cada
área, bem como a sua gestão, conscientizando, tanto o estudante
como a parte concedente, da importância e da finalidade do estágio.

estudante e ao horário e calendário escolar;
• avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua
adequação à formação cultural e profissional do estudante;
• indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no
estágio, como responsável pelo acompanhamento e pela avaliação
das atividades do estagiário;
• exigir do estudante a apresentação periódica, em prazo não
superior a seis meses, de relatório das atividades, do qual deverá
constar visto do professor orientador da instituição de ensino e do
supervisor da parte concedente do estágio (§ 1º do art. 3º da Lei nº
11788/2008);
• zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando
o estagiário para outro local, em caso de descumprimento de suas
normas;
• elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação
dos estágios de seus estudantes; e
• comunicar à parte concedente do estágio, no início do
período letivo, as datas de realização das avaliações escolares ou
acadêmicas.
De acordo com o artigo 8º da Lei nº 11788/2008, é facultado
às instituições de ensino celebrar com órgãos públicos e privados
convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o
processo educativo compreendido nas atividades programadas para
seus estudantes e as condições de que tratam os arts. 6º a 14 da
Lei nº 11788/2008.
A celebração de convênio de concessão de estágio entre a
instituição de ensino e a parte concedente do estágio não dispensa
a celebração do termo de compromisso (parágrafo único do art. 8º
da Lei nº 11788/2008).
As instituições de ensino desempenham papel de guardiãs dos
interesses de seus estudantes, que são os principais protagonistas,
a razão de todo o processo.

2.1. Obrigações
No aspecto operacional, as obrigações legais das instituições
de ensino em relação aos estágios de seus estudantes estão
estabelecidas nos incisos do artigo 7º da Lei nº 11788/2008:
• celebrar termo de compromisso com o estudante ou com
o seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluta
ou relativamente incapaz, e com a parte concedente do estágio,
indicando as condições de adequação do estágio à proposta
pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do
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3. Parte concedente do estágio
3.1. Quem pode
conceder estágio
A parte concedente é
quem oferece o estágio, ou
seja, as pessoas jurídicas de
direito privado e os órgãos da
administração pública direta,
autárquica e fundacional de
quaisquer dos poderes da
União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, bem
como profissionais liberais de
nível superior, devidamente
registrados em seus respectivos
conselhos. Portanto, médicos,
dentistas, engenheiros, arquitetos, advogados e outros profissionais
que possuam registro em conselhos profissionais, podem contratar
estagiários e compartilhar sua experiência e conhecimento com o
futuro profissional (art. 9º da Lei nº 11788/2008).
A atividade exercida pela parte concedente deve ter estreita
relação com a área de formação do estagiário, pois só assim poderá
proporcionar, ao mesmo, oportunidade de aprendizagens sociais,
profissionais e culturais, compatíveis com o contexto básico do seu
curso. É fundamental, porém, que ela tenha clareza da finalidade do
estágio e disposição para contribuir com o aprendizado do futuro
profissional.

3.2. Obrigações
As principais obrigações legais da parte concedente na
relação de estágio, de acordo com os incisos do artigo 9º da Lei nº
11788/2008, são:
• celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e
o estudante, zelando por seu cumprimento;
• ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao
estudante atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;
observando o estabelecido na legislação relacionada à saúde e
segurança no trabalho (art. 14 da Lei nº 11788/2008);

22

• indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação
ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida
no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez)
estagiários simultaneamente;
• contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes
pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado,
conforme estabelecido no termo de compromisso de estágio;
• entregar ao estagiário, por ocasião do seu desligamento, termo
de realização do estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
• manter à disposição da fiscalização documentos que
comprovem a relação de estágio; e
• enviar à instituição de ensino, a cada seis meses, no mínimo,
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.

3.3. Número máximo de estagiários
No caso de estágios de nível superior e de nível médio
profissional não há imposição de limite de número máximo para
a contratação de estagiários, em relação ao quadro de pessoal da
parte concedente (§ 4º do art. 17 da Lei nº 11788/2008).
Quando se trata de estagiário do ensino médio não
profissionalizante, de escolas especiais e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens
e adultos, a Lei nº 11788/2008, nos incisos do artigo 17, limita o
número máximo de estagiários, em relação ao quadro de pessoal da
parte concedente do estágio, nas seguintes proporções:
Tabela 1. Número máximo de estagiários
Número de empregados

Número de estagiários

1a5

1

6 a 10

até 2

11 a 25

até 5

acima de 25

até 20%1

Nota: 1 significa dizer que se o número ultrapassar 25 empregados, a parte concedente
poderá contratar um número de estagiários que corresponda até 20% do quadro de pessoal.

Considera-se quadro de pessoal, para efeito do cálculo do
número máximo de estagiários, o conjunto de trabalhadores
empregados existentes no estabelecimento onde se dará o estágio
(§ 1º do art. 17 da Lei nº 11788/2008), que poderá ser na matriz, na
filial, na agência, no escritório, ou seja, em cada uma das unidades
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da empresa. Nesse caso, o cálculo será realizado para cada uma
delas (§ 2º do art. 17 da Lei nº 11788/2008). Quando o cálculo do
percentual de 20% resultar em fração, poderá ser arredondado para
o número inteiro imediatamente superior (§ 3º do art. 17 da Lei nº
11788/2008).
A Lei nº 11788/2008, no § 5º do artigo 17, assegura às pessoas
portadoras de deficiência o percentual de dez por cento das vagas
de estágio oferecidas pela parte concedente.

4.2. Jornada de atividade e carga horária do estagiário
De acordo com o artigo 10 da Lei nº 11788/2008, a jornada
de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a
instituição de ensino, a parte concedente e o estudante ou seu
representante legal, devendo constar no termo de compromisso
de estágio. Deve ser compatível com as atividades escolares,
observando a duração máxima, conforme informa a tabela a seguir:

4. Estagiário

Tabela 2. Jornada de atividade e carga horária
Característica de ensino

Jornada

Carga horária
semanal

4.1. Quem pode ser
estagiário

estudantes de educação especial e dos anos finais do
ensino fundamental, na modalidade profissional de
educação de jovens e adultos (EJA)

4 horas

20 horas

estudantes do ensino superior, da educação
profissional de nível médio e do ensino médio
regular

6 horas

30 horas

estágio relativo a cursos que alternam teoria
e prática, nos períodos em que não estão
programadas aulas presenciais, desde que
previsto no projeto pedagógico do curso e da
instituição de ensino.

-

40 horas

Pode ser estagiário, o estudante
matriculado
e
frequentando
regularmente um dos seguintes
cursos: curso superior, curso de
educação profissional (técnico),
curso de ensino médio, curso
de educação especial e anos
finais do ensino fundamental,
na modalidade profissional da
educação de jovens e adultos (art.
1º da Lei nº 11788/2008).
Cabe ressaltar que, no caso de
ensino fundamental, na modalidade profissional da Educação de Jovens
e Adultos (EJA), a lei permite a realização de estágio somente nos anos
finais, que equivale ao período do 5º ao 9º ano do ensino fundamental
regular.
Deve-se dizer, também, que a realização de estágios, nos termos da
atual Lei do Estágio, aplica-se aos estudantes estrangeiros regularmente
matriculados em cursos superiores no país, autorizados ou reconhecidos,
desde que o prazo do visto temporário de estudante seja compatível
com o período previsto para o desenvolvimento das atividades (art. 4º da
Lei nº 11788/2008). Também se aplica a estudantes que fazem cursos
à distância (EaD), desde que seja respeitada a carga horária relativa ao
ensino presencial correspondente.
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Os cursos que alternam teoria e prática são aqueles nos quais os
estudantes dedicam parte do curso às aulas e têm um período sem
frequentar a instituição de ensino para a realização de atividades
práticas. Por exemplo, o estudante tem aulas de segunda a quarta
e tem livres quinta e sexta para estagiar ou, estuda durante um
semestre e tem o outro semestre disponível para fazer estágio.
No caso da instituição de ensino adotar verificações de
aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a
carga horária do estágio deve ser reduzida pelo menos à metade,
segundo estipulado no termo de compromisso de estágio, para
garantir o bom desempenho do estudante (§ 2º do art. 10 da Lei nº
11788/2008). Nesse caso, a instituição de ensino deverá comunicar
à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas
de realização de avaliações escolares ou acadêmicas (inciso 7º do
art. 7º da Lei nº 11788/2008).
De acordo com a Cartilha Esclarecedora sobre a Lei do Estágio
(Lei nº 11788/2008), editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
uma vez que a Lei do Estágio não estabelece regras sobre a
concessão de descanso durante a jornada de atividade do estagiário,
as partes podem dispor sobre a questão de comum acordo no termo
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de compromisso de estágio. O que recomenda-se é a observância
de um período de intervalo suficiente para a preservação da saúde
física e mental do estagiário e respeito aos padrões de horário de
alimentação - lanches, almoço e jantar. O período do intervalo não
deve ser computado na jornada do estagiário (CARTILHA, 2008).

4.3. Duração do estágio
De acordo com o artigo 11 da Lei nº 11788/2008, o estágio não
poderá exceder a dois anos, na mesma parte concedente, salvo
quando se tratar de estagiário com deficiência, pois nesse caso a lei
não impõe qualquer limitação para a duração de estágio.
A lei nada diz a respeito das prorrogações dos contratos de
estágio, razão pela qual não se vê nenhum impedimento legal para
se fazer tantas prorrogações, via aditivo, quantas forem necessárias,
desde que se observe o limite máximo de dois anos de duração da
relação de estágio na mesma parte concedente.

4.4. Benefícios concedidos ao estagiário
a) Recesso

É assegurado ao estagiário, sempre que o
estágio tenha duração igual ou superior a um
ano, um período de recesso de 30 (trinta) dias,
a ser gozado, preferencialmente, durante suas
férias escolares (art. 13 da Lei nº 11788/2008),
devendo-se documentar o período. Nos casos
de o estágio ter duração inferior a um ano, os
dias de recesso serão concedidos de maneira
proporcional (art. 13 § 2º da Lei nº 11788/2008).
A lei não proíbe o fracionamento do recesso. Assim, entende-se
que é possível fracioná-lo. Todavia, recomenda-se que: a) o recesso
seja fracionado, no máximo, em dois períodos; b) o recesso não seja
fracionado quando inferior a 20(vinte) dias, de modo que nenhum
período de recesso seja inferior a 10 (dez) dias; c) no recesso
fracionado, pelo menos um dos períodos coincida com as férias
escolares (CARTILHA, 2008).
Ainda de acordo com a Cartilha Esclarecedora sobre a Lei do
Estágio (CARTILHA, 2008), o período de recesso poderá coincidir
com as férias coletivas da parte concedente. Também pode
ser antecipado, de acordo com a necessidade da empresa, em
comum acordo ou proporcional aos dias trabalhados, devendo-se
documentar cada período.
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Quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
contraprestação, o recesso deve ser remunerado (§ 1º do art. 13
da Lei nº 11788/2008). Deve-se destacar, porém, que o recesso
remunerado prevê apenas o pagamento do mesmo valor da bolsa
sem o adicional de 1/3 dos funcionários efetivos.

b) Seguro contra Acidentes Pessoais
De acordo com o inciso 4º do artigo 9º da
Lei nº 11788/2008, o estagiário tem direito ao
seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice
seja compatível com os valores de mercado,
conforme fique estabelecido no termo de
compromisso. A obrigação de contratar o seguro
é da parte concedente do estágio. No caso de
estágio obrigatório, a responsabilidade pela
contratação poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição
de ensino (parágrafo único do art. 9º da Lei nº 11788/2008).
De acordo com a Cartilha Esclarecedora sobre a Lei do Estágio
(CARTILHA, 2008), a cobertura do seguro deve abranger acidentes
pessoais ocorridos com o estudante durante o período de vigência
do estágio, 24 horas por dia, no território nacional. Deve cobrir morte
ou invalidez permanente, total ou parcial, provocadas por acidente.
O valor da indenização deve constar do Certificado Individual de
Seguro de Acidentes Pessoais.
.

c) Saúde e Segurança no Trabalho

Apesar de o estágio se caracterizar como ato
educativo escolar supervisionado e não relação
de emprego, cumpre à parte concedente
do estágio a responsabilidade de respeitar e
implementar a legislação relacionada à saúde
e à segurança no trabalho (art. 14 da Lei nº
11788/2008).
Nesse sentido, devem ser tomados os
cuidados necessários para a promoção da saúde e da prevenção
de acidentes do trabalho, considerando, especialmente, os riscos
decorrentes de fatores relacionados aos ambientes, as condições e
as formas de organização do trabalho (CARTILHA, 2008).
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d) Bolsa de estágio ou outra forma de contraprestação
De acordo com o artigo 12 da Lei nº
11788/2008, para o estágio não obrigatório é
compulsória a concessão de bolsa de estágio
ou outra forma de contraprestação que deve
estar definida no termo de compromisso de
estágio. Para o estágio obrigatório, a concessão de bolsa de estágio ou outra forma de contraprestação é facultativa, mas, se concedida,
deve também constar no termo de compromisso.
A bolsa de estágio, ou equivalente, é uma obrigação legal
da parte concedente do estágio, a quem cabe definir o valor e a
forma de pagamento. Essa concessão pressupõe o cumprimento
das atividades previstas no termo de compromisso do estágio.
Portanto, as ausências do estagiário, não justificadas ou não
autorizadas pela parte concedente, poderão acarretar descontos
proporcionais no valor da contraprestação devida. As ausências
eventuais, devidamente justificadas, poderão ser objeto de
entendimento entre as partes, gerando ou não desconto.
Ausências constantes, no entanto, poderão gerar a iniciativa
da parte concedente para a rescisão antecipada do termo de
compromisso (CARTILHA, 2008).

e) Auxílio-transporte
É uma concessão de recursos financeiros
efetuada pela parte concedente do estágio para
auxiliar nas despesas de deslocamento, caso
o estudante necessite de condução para se
locomover até o local do estágio. Da mesma forma
que a bolsa ou outra forma de contraprestação,
no caso do auxílio-transporte, a concessão é compulsória, quando
se tratar de estágio não obrigatório e facultativa, na hipótese de
estágio obrigatório (art. 12 da Lei nº 11788/2008).
Aqui, cabe ressaltar que o auxílio-transporte não se confunde
com o vale-transporte, instituído pela Lei nº 7418, de 16 de dezembro
de 1985. Isso significa dizer que o auxílio-transporte não representa,
obrigatoriamente, o valor integral do transporte, mas apenas uma
ajuda (auxílio) para os deslocamentos do estagiário.
O auxílio-transporte poderá ser substituído por transporte
próprio da parte concedente do estágio. De qualquer maneira, seja
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qual for a opção (concessão do auxílio-transporte ou transporte
próprio da parte concedente do estágio), ela deve constar no termo
de compromisso de estágio (CARTILHA, 2008).

f) Outros benefícios
De acordo com o artigo 12 § 1º da Lei
nº 11788/2008, a parte concedente poderá
voluntariamente conceder ao estagiário, em
estágio obrigatório ou não obrigatório, outros
benefícios, como alimentação e acesso a plano
de saúde, dentre outros, sem descaracterizar
a natureza do estágio. A concessão desses benefícios ao estagiário,
não caracteriza vínculo empregatício.

g) Previdência Social
O estagiário não é segurado obrigatório do
Regime Geral de Previdência Social, mas poderá
se inscrever como segurado facultativo, para fins
de contagem de tempo de serviço. Nesse caso,
a contribuição deverá ser feita pelo estagiário,
segundo as orientações da Previdência Social (art.
12 § 2º da Lei nº 11788/2008).

h) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
Na relação de estágio, a anotação na Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não é
obrigatória, mas recomendável, a fim de
constar, expressamente, que se trata de uma
relação de estágio e não de emprego. Se
houver a opção pela anotação do estágio na
CTPS, esta deve ser lançada nas folhas
destinadas às Anotações Gerais, trazendo,
entre outras, as seguintes informações: curso frequentado, nome
da instituição de ensino, da parte concedente, valor da bolsa ou
outra forma de contrapartida, se houver, e início e término do
estágio. ntes de In

tegração
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5. Agentes de Integração
5.1. Conceito
São entidades públicas ou
privadas,
contratadas
pelas
instituições de ensino e/ou pelas
partes concedentes de estágio,
mediante condições acordadas em
instrumento jurídico apropriado,
devendo ser observada, no caso da
contratação com recursos públicos,
a legislação que estabelece as
normas gerais de licitação (art. 5º
da Lei nº 11788/2008).

5.2. Papel dos agentes de integração no estágio
Os agentes de integração atuam como auxiliares no processo de
aperfeiçoamento do estágio, identificando oportunidades, ajustando
suas condições de realização, fazendo o acompanhamento
administrativo, encaminhando negociação de seguros contra
acidentes pessoais e cadastrando os estudantes (§ 1º do art. 5º
da Lei nº 11788/2008). Podem atuar, também, selecionando os
locais de estágio e organizando o cadastro dos concedentes das
oportunidades de estágio (art. 6º da Lei nº 11788/2008).
Além das indicações da lei, o agente de integração pode prestar
outros tipos de serviços para estudantes, instituições de ensino e
empresas. Sua atuação é a de facilitador do processo de estágio, a
qual deve ser pautada pelo conhecimento da legislação pertinente e
respeito às suas disposições.
O agente de integração não pode representar nenhuma das
partes envolvidas, ou seja, assinar em nome do estagiário, da
instituição de ensino ou da parte concedente do estágio. Também
não pode cobrar qualquer valor do estudante, a título de remuneração
pelos serviços previstos na lei (§ 2º do art. 5º da Lei nº 11788/2008).
Deve, porém, assinar em conjunto com as demais partes, caso seja
o responsável pelo seguro obrigatório contra acidentes pessoais,
como previsto no inciso 4º do art. 5º da Lei nº 11788/2008.
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O agente de integração poderá ser responsabilizado civilmente
nas seguintes situações:
a) pela indicação de estagiários para realização de tarefas ou
atribuições não compatíveis com as atividades curriculares do
curso; e
b) pela indicação de estagiários matriculados em cursos ou
instituições para as quais não há previsão de estágio curricular (§ 3º
do artigo 5º da Lei nº 11788/2008).
Embora seja um importante elo entre a instituição de ensino,
a parte concedente e o estudante, a participação do agente de
integração no processo de estágio é facultativa.

6. Acompanhamento, orientação e
supervisão do estágio
O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deve
ter um acompanhamento efetivo pelo professor orientador
da instituição de ensino e por
supervisor da parte concedente
do estágio, comprovado por vistos nos relatórios das atividades
do educando e por menção de
aprovação final (§ 1º do art. 3º
da Lei nº 11788/2008).
São obrigações da instituição
de ensino e da parte concedente, respectivamente:
• A instituição de ensino é obrigada a indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida
no estágio, para o acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário (inciso 3º do art. 7º da Lei nº 11788/2008).
• A parte concedente do estágio está obrigada a indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso
do estagiário, para orientar e supervisionar até dez estagiários
simultaneamente (inciso 3º do art. 9º da Lei nº 11788/2008).
Independente do cargo exercido, qualquer funcionário efetivo
da empresa pode ser supervisor de estágio, desde que tenha
as especificações da lei.
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O papel do supervisor é decisivo no processo de estágio, pois
é sua a responsabilidade de despertar a percepção do acadêmico a
cada detalhe que compõe as etapas de qualquer empreendimento,
estreitando o relacionamento entre o saber teórico e o saber prático.
É ele, pois, o elo entre a parte concedente de estágio e a instituição
de ensino e, quanto mais estreita for essa cooperação, melhor será
o resultado do estágio, pois suas informações poderão servir como
subsídio para a retroalimentação do Projeto Pedagógico do curso.
O acompanhamento do professor orientador também é fundamental, desde o momento da aprovação do plano de atividades,
analisando se as atividades previstas estão adequadas à área de formação do estudante, até o recebimento e avaliação dos relatórios
de atividades de estágio, quando poderá apresentar sugestões que
contribuam para o aprimoramento de seu orientando.
O acompanhamento, a orientação e a supervisão do estudante
deverão estar documentados em relatórios periódicos, que devem
ser encaminhados pela parte concedente de estágio à instituição de
ensino (inciso 7º do art. 9º da Lei nº 11788/2008).

7 . Termo de Compromisso de Estágio
O termo de compromisso
de estágio é instrumento
obrigatório na relação de
estágio e deve ser firmado
entre a instituição de ensino, o
estudante ou seu representante
ou assistente legal, quando ele
for absoluta ou relativamente
incapaz ou menor de 18
anos, e a parte concedente
do estágio, devendo indicar,
principalmente, as condições
de adequação do estágio ao
projeto pedagógico do curso,
à etapa e modalidades da
formação escolar do estudante
e ao horário e calendário escolar (inciso 1º do art. 7º da Lei nº
11788/2008).
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7.1. Conteúdo
Devem constar no termo de compromisso de estágio todas as
cláusulas que nortearão o contrato de estágio, tais como:
• dados de identificação das partes, inclusive cargo e função
do supervisor do estágio da parte concedente e do orientador
da instituição de ensino;
• responsabilidades/obrigações de cada uma das partes;
• objetivo do estágio;
• definição da área do estágio;
• plano de atividades com vigência;
• jornada de atividades do estagiário;
• horário de realização das atividades de estágio;
• definição do intervalo da jornada;
• vigência do termo de compromisso de estágio;
• motivos para rescisão do termo de compromisso de estágio;
• concessão do recesso no período de vigência do termo de
compromisso de estágio;
• valor da bolsa ou outra forma de contraprestação;
• valor do auxílio-transporte;
• outros benefícios concedidos ao estagiário;
• número da apólice e a companhia de seguro.

7.2. Extinção do Termo de Compromisso de Estágio
O estágio possui duração, preestabelecida no termo de
compromisso, observado o limite da lei para sua duração. Finalizada
sua vigência, resulta extinto, naturalmente, com a liberação das
partes, sem qualquer ônus financeiro, pois as limitações e os
encargos da legislação do trabalho não são aplicáveis na relação de
estágio.
O termo de compromisso pode ser rescindido unilateralmente
pelas partes e a qualquer momento. Embora a lei nada regule, há
situações que podem autorizar o término do estágio antes do prazo
previsto no termo de compromisso, tais como:
• não cumprimento das obrigações pela parte concedente do
estágio ou pela instituição de ensino ou pelo estagiário;
• morte da parte concedente, pessoa física;
• extinção da parte concedente;
• morte ou incapacidade do estagiário;
• vontade do estagiário;
• vontade da parte concedente; e
• perda de condição de aluno do curso que dava suporte ao
estágio.
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Cabe destacar que a parte concedente deve estar atenta para
que não ocorram situações que descaracterizem o estágio ou o
convertam em relação de emprego (vínculo empregatício), com
as consequências jurídico-financeiras daí resultantes, inclusive
com efeito retroativo. Todavia, a parte concedente e a instituição
de ensino devem estar atentas para que não se envolvam em
situações que importam encargos com reparação de dano moral
e/ou material e autuação da inspeção do trabalho e do Ministério
Público do Trabalho.

8. Plano de Atividades de Estágio
O plano de atividades do
estagiário, elaborado com um
acordo entre o estudante, a
parte concedente e a instituição
de ensino, deve ser incorporado
ao termo de compromisso
de estágio, por meio de
aditivos à medida em que for
avaliado,
progressivamente,
o desempenho do estagiário
(parágrafo único do art. 7º da
Lei nº 11788/2008). Nesse
documento,
as
atividades
de estágio devem ser mais
detalhadas e enriquecidas
mediante sua identificação
com o conteúdo programático das disciplinas do curso no qual o
aluno está matriculado.

8.1. Objetivos
São objetivos do Plano de Estágio:
• apresentar para a instituição de ensino o programa e as
condições gerais do estágio;
• fornecer informações para o processo seletivo; e
• informar o estudante a respeito de suas atividades.
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9. Relatório de Estágio
O relatório de estágio deve
ser realizado pelo estagiário, com
vista obrigatória ao supervisor de
estágio e ao professor orientador,
periodicamente e apresentado à
instituição de ensino. De modo
geral, deve ser feito em prazo
nunca superior a seis meses. No
caso de estágios no âmbito da
Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional,
o relatório deve ser realizado
bimestralmente.
O
professor
orientador
do estágio é responsável por
acompanhar, receber e avaliar
os relatórios de atividades,
apresentando sugestões que contribuam para o aprimoramento do
estudante e dando o direcionamento que as normas complementares
de estágio do curso definirem. A ele também caberá elaborar e
encaminhar ao coordenador de estágio um parecer sobre o relatório
final de estágio, indicando a aprovação ou reprovação do estudante
no componente curricular.
O relatório é o instrumento que possibilitará, primeiramente,
avaliar se o que foi definido no planejamento do estágio foi cumprido
total ou parcialmente. Deve descrever o local de estágio, seus
objetivos, sua forma de operacionalização (carga horária, horários
de realização das atividades etc.), além de todas as atividades
desenvolvidas pelo estagiário. É também o momento em que o
estudante poderá refletir sobre a importância do estágio em sua
formação, estabelecendo uma articulação entre teoria e prática. Terá
oportunidade de analisar e interpretar criticamente o que vivenciou
no âmbito da prática profissional de sua área de formação e no
âmbito do mundo do trabalho mais amplamente, o que lhe permitirá
identificar problemas e vislumbrar possibilidades de mudanças a
serem propostas.
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- plano de atividades de estágio, com conteúdo adequado ao
conteúdo do curso; e
- comprovante de pagamento da bolsa ou equivalente e do
auxílio-transporte, no caso de estágio não obrigatório;

Resumo Geral
• Estágio
Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente
de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de
estudantes. O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso,
além de integrar o itinerário formativo do estudante.
• Quem pode ser estagiário
Estudantes regularmente matriculados e frequentes em curso
de ensino superior, curso de educação profissional (técnico), curso
de ensino médio, curso de educação especial e ensino fundamental,
na modalidade profissional de educação de jovens e adultos.
• Modalidade de estágio
- Estágio obrigatório: é aquele definido como tal no projeto
pedagógico do curso, orientado pelas diretrizes curriculares, cuja
carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.
- Estágio não obrigatório: é aquele definido como atividade
extracurricular, porém prevista no projeto pedagógico do curso.
• Carga horária
- Ensino superior, médio técnico e médio regular - 6 horas diárias
e 30 semanais.
- Educação especial e anos finais do ensino fundamental da EJA 4 horas diárias e 20 semanais.
- Cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não
estão programadas aulas presenciais - 40 horas semanais
• Tempo máximo de estágio
O período máximo na mesma empresa/instituição é de 2 anos,
exceto para pessoas com deficiência.
• Providências e documentos fundamentais para o estágio
- comprovação de matrícula e frequência regular do estudante
nos cursos que admitem estágio;
- verificação da compatibilidade entre as atividades desenvolvidas
no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso;
- certificado individual de seguro de acidentes pessoais;
- termo de compromisso de estágio devidamente assinado
pela parte concedente do estágio, pela instituição de ensino e pelo
estudante;

36

• Termo de Compromisso
Documento que particulariza a relação jurídica existente entre
o estagiário e a parte concedente do estágio, o qual contará,
necessariamente, com a interveniência obrigatória da instituição de
ensino.
• Plano de Estágio
É um programa detalhado das atividades que o estudante
desenvolverá ao longo de seu período de estágio. Deve ser
elaborado pelo profissional responsável pelo estagiário na unidade
concedente do estágio, analisado e aprovado pelo coordenador de
estágio do curso do estudante.
• Pagamento de bolsa ou outra forma de contraprestação e
de auxílio-transporte
- Para o estágio não obrigatório, é compulsória a concessão de
bolsa ou outra forma de contraprestação e de auxílio-transporte.
- Para o estágio obrigatório a concessão de bolsa ou outra forma
de contraprestação e de auxílio-transporte é facultativa.
• Recesso
- É obrigatório e remunerado, preferencialmente no período de
férias escolares.
- Após um ano é assegurado 30 dias de recesso.
- Período inferior a um ano, concede-se dias e remuneração
proporcional.
• Saúde e segurança no trabalho
- Obrigatória a realização de exame admissional, periódico e
demissional.
- Exames obrigatórios para funcionários efetivos que estão sob
condições ambientais de risco para a saúde, também contemplam
os estagiários.
• Seguro Obrigatório
É uma exigência determinada pela Lei nº 11788/2008. Todo
estagiário deve estar assegurado por uma apólice de seguros contra
acidentes pessoais.

37

• Supervisão de estágio e relatórios
- O supervisor de estágio deve ter a mesma formação ou
experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no
curso do estagiário.
- O supervisor de estágio só pode orientar dez estagiários
simultaneamente.
- A parte concedente do estágio deverá encaminhar à instituição
de ensino, com periodicidade mínima de seis meses, relatórios de
atividades, com vista obrigatória do estagiário.
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3ª parte

O estágio no âmbito da Universidade
Federal de Uberlândia

1. Legislação do Estágio
Na Universidade Federal de Uberlândia, o estágio de graduação
obedece, além da legislação federal vigente, às resoluções, normas e
critérios estabelecidos pela própria Universidade. São eles:
• Lei nº 11788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o
Estágio de estudantes.
• Orientação Normativa nº 7, de 30 de outubro de 2008, que
estabelece orientação sobre a aceitação de estagiários no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
• Estatuto e Regimento Geral da Universidade, que regulamentam
a organização e o funcionamento da Universidade Federal de
Uberlândia.
• Resolução nº 15, de 10 de junho de 2011, do Conselho de
Graduação (Congrad), que estabelece as Normas Gerais de Graduação
da Universidade Federal de Uberlândia (Título VIII, Capítulo VII, artigos
244 a 251).
• Resolução nº 24, de 25 de outubro de 2012, do Conselho de
Graduação (Congrad), que estabelece as Normas Gerais de Estágio
da Graduação da Universidade Federal de Uberlândia.
• Critérios estabelecidos por cada curso de graduação por meio de
normas complementares.

2. O Setor de Estágio da UFU
O Setor de Estágio (Sesta), da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU), surgiu do Núcleo de Estágio (Nucles) dessa Universidade,
criado no final de 2005, com os objetivos, dentre outros, de auxiliar
a Pró-reitoria de Graduação nas questões relativas aos estágios de
seus estudantes, mediar a relação entre a universidade e o mundo
do trabalho e propor políticas para a atividade de estágio da UFU.
Como Setor de Estágio, o órgão foi institucionalizado em 26 de
março de 2010, por meio da Resolução nº 02/2010, do Conselho
Universitário (Consun), que aprovou o Regimento Interno da
Reitoria e criou a Divisão de Formação Discente (Difdi), ligada à
Diretoria de Ensino da Pró-reitoria de Graduação, com dois setores:
o Setor de Projetos e o Setor de Estágio, tendo este a finalidade de
implementar as atividades de estágio da Universidade e dar respaldo
ao cumprimento da legislação federal que versa sobre o assunto.
De acordo com o artigo 10 das Normas Gerais de Estágio da
Graduação da Universidade Federal de Uberlândia, estabelecidas
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pela Resolução nº 24, de 25 de outubro de 2012, do Conselho
de Graduação (Congrad), o Setor de Estágio é o órgão de
execução responsável pela formalização e registro dos processos
administrativos de estágios realizados pelos estudantes da UFU.
O setor deve estar em contato constante com os coordenadores
de estágio das Unidades Acadêmicas e, quando necessário, emitir
pareceres e orientações.
Além disso, e de modo específico, são atribuições do Sesta:
• formalizar convênios, quando necessário, para a realização dos
estágios;
• elaborar os termos de compromissos de estágio;
• promover a tramitação de documentos, viabilizando agilidade
no processo de formalização dos estágios;
• manter contato, de forma permanente, com as coordenações
de estágio, buscando a interação e a atualização de informações dos
processos em desenvolvimento;
• prestar apoio na divulgação de possíveis oportunidades de
estágios, juntamente com as coordenações de estágio dos cursos;
• emitir certificado para os estudantes que realizaram estágio no
âmbito da UFU;
• formalizar eventuais desligamentos por meio de rescisão de
estágio; e
• manter registro de todos os estágios realizados na UFU
para fins de acompanhamento e controle (artigo 21, Resolução nº
24/2012).
A responsabilidade pelos estágios realizados em outros países
deve ser compartilhada entre o Setor de Estágio e a Diretoria de
Relações Internacionais e Interinstitucionais (DRII), sendo efetivados
por meio desses setores, respeitando-se os acordos internacionais
e as normas complementares de estágio de cada curso (Resolução
nº 24/2012, art. 40).

3. Diretrizes e Normas para a
Atividade de Estágio na UFU
3.1. Estágio: conceito, natureza e finalidade
A Resolução nº 24, de 25 de outubro de 2012, do Conselho de
Graduação (Congrad), que estabelece as Normas Gerais de Estágio da
Graduação da Universidade Federal de Uberlândia, reforça o conceito
de estágio, exposto na Lei nº 11788/2008, como um ato educativo
escolar supervisionado, cujo objetivo principal é a preparação do
estudante para o ambiente de trabalho e para a cidadania.
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De acordo com essa Resolução, o estágio pode ser obrigatório ou
não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares
e do projeto pedagógico do curso, mas em nenhuma das hipóteses
estabelece vínculo empregatício entre o estudante e a parte
concedente de estágio (artigo 1º, item III, parágrafos 4º e 8º).
Tanto na modalidade obrigatória, quanto na não obrigatória, o
estágio pode ser realizado em campos internos e/ou externos à
UFU que apresentem possibilidades de atuação articuladas ao eixo
de formação profissional do estudante, desde que não haja prejuízo
das outras atividades acadêmicas previstas para a integralização
curricular.
O estágio obrigatório é um componente indispensável para a
integralização da estrutura curricular do curso, conforme previsto
no Projeto Pedagógico. Já o estágio não obrigatório é aquele
que, apesar de também estar previsto no Projeto Pedagógico, é
desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária
regular e obrigatória, dependendo do projeto pedagógico e das
normas complementares de estágio aprovadas pelo Colegiado de
Curso e normas de atividades complementares de cada curso. Caso
previsto nas normas complementares de estágio do curso, o estágio
não obrigatório, desde que cumpra os requisitos estabelecidos,
poderá ser considerado como estágio obrigatório (artigo 1º, item III,
parágrafos 5º e 6º).
Caso o estudante tenha vínculo empregatício em área correlata ao
curso, o trabalho poderá ser considerado como estágio obrigatório.
Nesse caso, é necessário que a atividade profissional seja
supervisionada, possua carga horária mínima e plano de atividades
equivalentes à do estágio. É necessário, ainda, que essa possibilidade
esteja prevista nas normas complementares de estágio aprovadas
pelo Colegiado de Curso (artigo 4º da Resolução nº 24/2012).
Caso o estudante participe de projeto de iniciação científica ou
de iniciação à docência na área de seu curso, esta atividade poderá
ser convalidada como estágio obrigatório desde que possua carga
horária mínima equivalente. Também nesse caso, é necessário que
essa possibilidade seja prevista nas normas complementares de
estágio aprovadas pelo Colegiado de Curso (artigo 5º da Resolução
nº 24/2012).
Para os estágios realizados por meio de acordos nacionais e
internacionais de Mobilidade Acadêmica, cabe ao Colegiado de Curso
avaliar seu aproveitamento como estágio obrigatório, de acordo com
as determinações das normas complementares de estágio do curso,
conforme prevê o artigo 41 da Resolução nº 24/2012.
De acordo com o artigo 6º dessa mesma Resolução, sob hipótese
alguma, o trabalho voluntário, de qualquer natureza, poderá ser
considerado como estágio obrigatório.
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3.2. Requisitos para concessão do estágio
Para realizar o estágio, obrigatório ou não obrigatório, o estudante
deve estar regularmente matriculado e frequente em curso de
graduação, tendo cursado no mínimo o primeiro e o segundo
períodos ou o primeiro ano do curso, e deve atender à legislação
vigente, às diretrizes de estágio de graduação da UFU e às normas
complementares de estágio específicas do seu curso, conforme
determinam os artigos 7º e 29 da Resolução nº 24/2012. Além disso,
deve observar os procedimentos e apresentar os documentos
necessários para a formalização do estágio na Coordenação de
Estágio do curso e no Setor de Estágio (Sesta) da Diretoria de
Ensino/Prograd antes do início de suas atividades.
O estudante só poderá iniciar o estágio mediante a apresentação
do Termo de Compromisso de Estágio, ou Contrato de Trabalho (no
caso de o estudante ter vínculo empregatício na área correlata ao
seu curso e ter o seu trabalho considerado como estágio obrigatório,
como prevê o artigo 4º da Resolução 24/2012) e do Plano de
Atividades de Estágio, além de outros documentos, conforme as
normas de estágio de cada curso (artigo 8º da Resolução 24/2012).
O Termo de Compromisso de Estágio deve ser assinado pelo
estudante, juntamente com a parte concedente do estágio e a
Universidade, por meio do Setor de Estágio (Sesta) da Diretoria
de Ensino, a quem cabe o gerenciamento e a coordenação dos
convênios firmados entre a UFU e as instituições concedentes
de estágios (art. 8º, § 1º e artigo 17 da Resolução 24/2012). Da
mesma forma, o Plano de Atividades deve ser assinado pelo aluno,
pelo supervisor de estágio da parte concedente, e pelo professor
orientador do estágio ou pelo coordenador de estágios do curso ao
qual se vincula o aluno (art. 8º, § 2º da Resolução 24/2012). Deve,
ainda, ser aprovado pelo coordenador de estágios, em conformidade
com as normas complementares de estágio e com o projeto
pedagógico específico do curso (artigo 16 da Resolução 24/2012).
Para a formalização da conclusão do estágio, o estudante,
obrigatoriamente, deve apresentar relatórios de atividades, no
mínimo, a cada seis meses, além de um relatório final de estágio.
Os relatórios devem ser avaliados pelo professor orientador, pelo
supervisor de estágio na parte concedente e pelo coordenador
de estágio. A formalização da avaliação dos relatórios é definida
pelas normas complementares de estágio de cada curso (artigo 9º,
parágrafo único, Resolução 24/2012).
De acordo com o artigo 31 das Normas Gerais de Estágio da
Graduação da Universidade Federal de Uberlândia (Resolução nº
24/2012), o estudante deverá informar, de imediato e por escrito, à
parte concedente do estágio, ao coordenador de estágio do curso e
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ao Setor de Estágio da UFU, qualquer fato que interrompa, suspenda
ou cancele a sua matrícula na Universidade, ficando ele responsável
por quaisquer despesas causadas pela ausência dessa informação.
As demais obrigações do estudante referentes às atividades de
estágio estão relacionadas no artigo 30 da mesma Resolução.

3.3. Jornada de atividade e duração do estágio
A jornada de atividades deve ser definida em comum acordo
entre o coordenador de estágios do curso, a parte concedente
do estágio e o estudante. Essa jornada deve ser compatível
com as atividades acadêmicas e respeitar o limite de 30 (trinta)
horas semanais. Se o estudante estiver matriculado somente no
componente curricular de estágio, essa jornada poderá ter até 40
(quarenta) horas semanais. Para garantir o bom desempenho do
estudante, nos períodos de avaliação de aprendizagem, a carga
horária do estágio deve ser reduzida pelo menos à metade. Essa
redução deve estar estipulada no termo de compromisso de estágio
(art. 33, § 1º e § 2º da Resolução nº 24/2012).
Conforme determina o artigo 34 da Resolução nº 24/2012, o
horário de realização do estágio deve ser estabelecido em acordo
com as conveniências mútuas, ressalvadas as limitações previstas
nas normas complementares de estágio do curso.
A duração do estágio não poderá exceder dois anos na mesma
parte concedente, exceto quando se tratar de estudante com
deficiência (art. 35 da Resolução nº 24/2012).

3.4. Acompanhamento e Avaliação do Estágio
Segundo o artigo 2º das Normas Gerais de Estágio da Graduação
da Universidade Federal de Uberlândia (Resolução 24/2012), o
estágio, qualquer que seja a modalidade, exige planejamento,
acompanhamento e avaliação constantes por parte da Universidade,
por intermédio dos coordenadores de estágio nomeados por cada
Unidade Acadêmica, e através do registro no Setor de Estágio
(Sesta), vinculado à Diretoria de Ensino.
A elaboração das normas complementares que deverão reger
os estágios obrigatórios e não obrigatórios de cada curso caberá
aos Colegiados de Cursos (artigos 11 e 22 da Resolução 24/2012).
Depois de elaboradas, elas deverão ser aprovadas pelo Conselho da
Unidade Acadêmica responsável pelo oferecimento do curso e, em
seguida, encaminhadas à Diretoria de Ensino para conhecimento.
Essas normas devem sempre obedecer ao disposto nas leis que
versam sobre a matéria e às diretrizes da UFU.
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Também é atribuição do Colegiado de Curso indicar um Coordenador
de Estágio, a ser nomeado pela Unidade Acadêmica. Cada curso
deverá ter um coordenador de estágio e este poderá atender a mais
de um curso da mesma Unidade (art.12, parágrafo único, da Resolução
24/2012). As atribuições do coordenador de estágio no âmbito do curso
estão descritas no artigo 26 da Resolução 24/2012.
Tanto no estágio obrigatório quanto no estágio não obrigatório,
o estagiário deverá ter um professor orientador, indicado pelo
coordenador de estágio, e um supervisor indicado pela parte
concedente de estágio, conforme determinam os artigos 13 e 14 da
Resolução 24/2012.
Cabe ao professor orientador auxiliar o estudante na elaboração
do plano de atividades e acompanhar sua execução; aprovar
previamente a realização do estágio, por meio do deferimento
do plano de atividades; manter contatos com o supervisor de
estágio da parte concedente e com o coordenador de estágios do
curso para acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo
estagiário; acompanhar, receber e avaliar os relatórios de atividades
de estágio; e elaborar e encaminhar ao coordenador de estágio um
parecer sobre o relatório final de estágio, indicando sua aprovação
ou reprovação (art. 28 da Resolução nº 24/2012).
O supervisor de estágio da parte concedente, além de manter
contato com o coordenador de estágio do curso e com o professor
orientador de estágio, deve auxiliar o estudante na elaboração do
seu plano de atividades e acompanhar sua execução; oferecer ao
estudante a oportunidade de vivenciar situações de aprendizagem
que permitam uma visão real da profissão; avaliar o desempenho do
estagiário durante a execução das atividades, apresentando relatório
avaliativo à Universidade, quando solicitado; e observar a legislação
e os regulamentos da UFU relativos a estágios.

3.5. Estágios no âmbito da UFU
Além de estudantes oriundos da própria Instituição, a UFU poderá
receber estudantes de outras instituições públicas ou privadas
reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), priorizando as
públicas, para a realização de estágio obrigatório, caso haja vagas
remanescentes após o atendimento da demanda interna (art. 38, §
1º da Resolução nº 24/2012).
A seleção de estudantes deve ser feita por meio de processo seletivo,
com aplicação de prova objetiva ou de prova objetiva e dissertativa,
com a finalidade de avaliar conhecimentos específicos relativos às
atividades a que se destina o estágio. Só poderá ocorrer contratação de
estudante aprovado em processo seletivo e obedecendo-se à ordem
de classificação (art. 39, § 1º da Resolução nº 24/2012).
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3.6. Benefícios do estagiário
O estudante poderá receber da instituição concedente do
estágio, bolsa ou outra forma de contraprestação que venha
a ser acordada, bem como o auxílio-transporte. Em quaisquer
desses casos, a concessão é compulsória, no caso de estágio não
obrigatório, e facultativa, na hipótese de estágio obrigatório, sendo
vedado qualquer desconto não autorizado pelo estagiário (art. 36 e
parágrafo único da Resolução 24/2012).
Além disso, o estagiário tem direito a um período de recesso de
30 dias, preferencialmente durante suas férias escolares, sempre
que o estágio tiver duração igual ou superior a um ano. No caso
de o estágio ter duração inferior a um ano, os dias de recesso
serão concedidos de maneira proporcional (art. 37, § 1º e § 2º da
Resolução 24/2012).
Quando o estudante receber bolsa de estágio ou outra forma de
contraprestação, o recesso deve ser remunerado. Ele tem direito,
também, a um seguro contra acidentes pessoais, cuja contratação
deve estar comprovada no Termo de Compromisso de Estágio
(artigo 17 da Resolução 24/2012).
Quando o estágio for realizado no âmbito dos serviços
administrativos da Universidade Federal de Uberlândia, na
modalidade não obrigatória, será remunerado, com pagamento de
bolsa de estágio, de auxílio-transporte e de seguro de acidentes
pessoais pela UFU (art. 38, § 2º da Resolução 24/2012).

4. Passos para a realização do estágio
Primeiro passo:
O estudante interessado em realizar estágio, em qualquer de
suas modalidades, pode buscar as vagas disponíveis, que são
divulgadas nos murais específicos de cada curso, como também no
mural do Setor de Estágio (Sesta) da UFU, ou, ainda, no site www.
editais.ufu.br em “Outros Editais”.
Há, ainda, diversas agências de integração que realizam cadastro
de estudantes e identificam oportunidades de estágio. Exemplo
comum dessas agências são os Centros de Integração EmpresaEscola (CIEEs), que existem em todo o país, o Núcleo Brasileiro
de Estágio (Nube), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o Centro de
Treinamento de Estudantes (Cine), a Central de Estágio/SEAP e o
Centro de Treinamento e Formação do Estudante (Cetefe), entre
outras.
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Segundo passo:
Ao ser selecionado para preencher uma vaga de estágio, o
estudante deve providenciar em, no mínimo, três vias (uma do
estudante, uma da instituição concedente de estágio e uma do Setor
de Estágio da UFU), o seu Termo de Compromisso de Estágio - um
contrato entre a parte concedente do estágio e o estagiário, com a
aprovação da UFU. A UFU disponibiliza modelos desse documento
no site www.prograd.ufu.br/estagio.
O Termo de Compromisso de Estágio deve ser preenchido sem
rasuras, contendo os dados de identificação do estudante (nome
completo, CPF, RG, curso em que está matriculado, número de
matrícula e identificação do período ou ano que está cursando), da
instituição concedente e da instituição de ensino. Além disso, nele
deve constar a data inicial e a previsão de término do estágio, a carga
horária semanal a ser cumprida, o valor da bolsa de complementação
educacional, ou outra forma de contraprestação que venha a ser
acordada, bem como do auxílio transporte, se houver, número da
apólice de seguro contra acidentes pessoais contratada em favor
do estudante, assim como o nome da companhia de seguros à qual
pertence, identificação da pessoa indicada pela parte concedente
para supervisão do estágio e do professor indicado pela instituição
de ensino para orientação do estágio.
Quando o estágio for realizado no âmbito da UFU, se o
estagiário for oriundo da própria Instituição, as despesas do seguro
de acidentes pessoais serão de inteira responsabilidade dessa
Universidade. Quando o estágio for realizado externamente à UFU,
a parte concedente será responsável pelas despesas relativas ao
seguro. Entretanto, no caso do estágio obrigatório, por se tratar
de componente curricular obrigatório para a aprovação no curso
e obtenção do diploma, a UFU poderá, alternativamente, assumir
essa responsabilidade.

Terceiro passo:
O estudante deve elaborar, em conjunto com o supervisor de
estágio e com seu professor orientador, o Plano de Atividades
de Estágio, em três vias (uma do estudante, uma da instituição
concedente de estágio e uma do Setor de Estágio da UFU), que deve
ser anexado ao Termo de Compromisso de Estágio, integrando-o.
O modelo de Termo de Compromisso de Estágio com Plano de
Atividades integrado pode ser acessado no site www.prograd.ufu.
br/estagio, escolhendo-se no menu disponível do lado esquerdo o
tipo de estágio (Estágio de Licenciatura, Estágio Externo ou Estágio
Interno).
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Quarto passo:

•

Após preencher toda a documentação com o auxílio da parte
concedente do estágio, o estudante deve assinar o termo de
compromisso de estágio e o plano de atividades no campo específico
do estagiário e, em seguida, providenciar as seguintes assinaturas:
1) do representante legal da parte concedente do estágio no
termo de compromisso;
2) do representante legal da parte concedente do estágio, ou
do supervisor de estágio, no plano de atividades; e
3) do coordenador de estágio do seu curso, ou de professor
orientador por ele indicado, no plano de atividades.

Quinto passo:
Após colher as assinaturas acima especificadas, o estudante
deve levar a documentação ao Setor de Estágio da UFU, para que seu
termo de compromisso de estágio seja assinado por representante
legal da Universidade e a via pertencente à Instituição seja recolhida
para arquivo.

Sexto passo:
Depois de formalizado o estágio, o estudante deverá realizar,
periodicamente, relatórios de estágio com vista obrigatória ao
supervisor de estágio e ao professor orientador. Os relatórios
devem ser entregues na Coordenação de Estágio do curso do
estudante e no Setor de Estágio da UFU, para que seja arquivado
junto da documentação referente à formalização do estágio. De
modo geral, deve ser feito em prazo nunca superior a seis meses.
No caso de estágios no âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, o relatório deve ser realizado
bimestralmente.
No site www.prograd.ufu.br/estagio é disponibilizado modelo de
relatório que pode ser utilizado pelo estudante.
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Orientações importantes:

1) O estudante não pode, em nenhuma hipótese, iniciar seu
estágio sem ter, antes, seu termo de compromisso de estágio e seu
plano de atividades assinado por todas as partes.
2) Modelos de termos de compromisso de estágio e de plano
de atividades fornecidos pelas instituições concedentes também
poderão ser utilizados desde que neles se especifiquem os dados
obrigatórios do termo.
3) De acordo com as Normas Gerais de Estágio de Graduação
da Universidade Federal de Uberlândia (Resolução nº 24/2012, art.
7º), para a formalização e início da atividade de estágio, obrigatório
ou não obrigatório, o estudante deverá ter necessariamente cursado
o primeiro e o segundo semestres (para cursos semestrais) ou
primeiro ano (para cursos anuais) do curso.

Setor de Estágio da UFU
Campus Santa Mônica - Bloco 1A, Térreo
(Atendimento ao Estudante)
Campus Santa Mônica - Bloco 3P, Térreo
(Administrativo)
Fones: (34) 3291-8982 / 3291-8984
Dúvidas ou sugestões:
estagio@prograd.ufu.br
sesta-diren@prograd.ufu.br
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5. Professores de diversas áreas
e suas impressões sobre o estágio
Importância dos estágios supervisionados na
formação dos profissionais da área de saúde
Prof. Marcio Magno Costa
Diretor da Faculdade de Odontologia da UFU
Há aqueles que acreditam que na prática a teoria é outra.
Particularmente prefiro acreditar que na prática a teoria manda. Nesse
sentido, para qualquer prática há que se ter uma fundamentação
teórica. Por outro lado, a informação teórica sem a aplicação
prática pode cair no vazio e não se transformar em conhecimento,
especialmente para as profissões que demandam treinamento
técnico como as profissões da área de saúde.
Penso que a vivência prática transforma a informação
em conhecimento efetivamente incorporado. Acredito que,
particularmente para as profissões da saúde, cuja tendência
atual nos serviços de saúde é a busca por profissionais com o
maior número de competências, preparados para atender os
indivíduos em sua plenitude, o profissional deve ser impulsionado
o mais precocemente possível, ainda durante a sua formação, a
desenvolver tais competências e, consequentemente, se qualificar
para o mercado de trabalho. No meu entendimento, os estágios
representam o principal caminho para se atingir este objetivo.
O estágio curricular supervisionado obrigatório constituise em uma atividade acadêmica de aprendizagem profissional
desenvolvida pela participação do graduando em situações reais de
vida e de trabalho. O estágio proporciona ao graduando a vivência
de situações concretas e diversificadas em área de seu interesse
profissional, promove a articulação do conhecimento em seus
aspectos teórico-práticos, favorece a percepção da realidade dos
serviços públicos, normalmente diferente daquela vivenciada pelos
estudantes nas práticas executadas dentro da faculdade, e permite
o desenvolvimento da reflexão sobre o exercício profissional e seu
papel social.
Aprender praticando é mais eficiente que receber informações
passivamente, daí a importância da prática assistencial nos
serviços de saúde, que oportunize uma aprendizagem ativa, que
permita experiências significativas e motivadoras. Nos estágios
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as competências profissionais são promovidas, fortalecidas e
ampliadas, sendo esta a maneira mais eficiente e duradoura de
adquirir conhecimento, habilidade e atitude.
Quando faz estágio o acadêmico aproxima a teoria da prática,
consolida os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias
ao desenvolvimento de sua profissão por meio de práticas,
preferencialmente multidisciplinares, com diversificação dos
cenários de aprendizagem e dos fatores de exposição dos discentes
às situações reais de serviços, envolvendo tanto a atenção básica
quanto os outros níveis de cuidados em saúde, com aproveitamento
amplo da capacidade da rede de serviços funcionalmente integrada
ao Sistema Único de Saúde.
Além dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos dentro
dos muros da universidade durante a formação dos profissionais
da saúde, por meio dos estágios podemos dotar os alunos de
competências e habilidades que possibilitarão, além do exercício da
atenção à saúde em todos os seus níveis, a tomada de decisões,
a comunicação, a liderança, a administração e gerenciamento e
educação permanente, que são objetivos de formação estabelecidos
nas diretrizes curriculares nacionais instituídas pelo Conselho
Nacional de Educação/Câmara Nacional de Educação para os
egressos dos cursos da área de saúde.
É importante deixar claro que o estágio supervisionado serve
para impulsionar o acadêmico e torná-lo um sujeito crítico, curioso
e construtor de conhecimentos e não somente para adaptá-lo ao
mundo do trabalho. Deve aguçar nos acadêmicos a observação,
pesquisa, imaginação e comunicação. Dessa forma, o estágio
é fundamental para que o acadêmico possa auto avaliar-se no
desempenho de suas atividades e quanto à conquista de suas
competências gerais.
Vale ressaltar ainda que ao fazer estágio curricular articulado
à rede pública de saúde o acadêmico está automaticamente se
preparando para assumir, ao finalizar seu curso, funções requeridas
pelos grandes empregadores da área de saúde, que são o município,
o estado e até mesmo a união, pois o estágio diminui a distância
entre a formação dos recursos humanos e as necessidades do
sistema de saúde.
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Estágio: parte da graduação ou início de carreira?
Prof. Rodrigo Béttega
Coordenador de Estágio Supervisionado
Curso de Engenharia Química
Em algum momento da graduação surge a possibilidade ou a
necessidade de realizar um estágio. Seja o estágio para cumprir a
carga horária curricular, ou para adquirir experiência, este período
é muito importante para a formação do profissional e deve ser
aproveitado ao máximo, pois é uma oportunidade excelente em
diversos aspectos.
A sala de aula oferece fundamentos importantes para que
uma base forte seja preparada, sobre a qual o profissional será
construído. A teoria é o início de tudo, pois sem ela, não há como
entender a parte prática. É possível treinar uma pessoa para realizar
determinada atividade específica e esta pessoa executar esta tarefa
com presteza. Entretanto, um profissional da área, apto a resolver
os mais diversos problemas que possam surgir, deve possuir uma
base teórica forte que possibilitará a ele avaliar não só questões
específicas, mas qualquer problema que venha a surgir dentro
do seu ramo de atuação. Conhecer de forma específica todos os
pequenos pontos acerca de uma carreira, em geral não é possível.
Mas proporcionar a base para resolver estes problemas é uma das
tarefas da sala de aula. No estágio o aluno tem a possibilidade de
aplicar conceitos de sala de aula e verificar a importância e a ligação
destes conceitos com a prática. Como coordenador do estágio
supervisionado já ouvi de alguns alunos que retornam do estágio “...
eu vi lá na empresa aquilo que o professor de operações unitárias
falou!”. Não tenho dúvidas de que esta atividade aumenta o
interesse do aluno pelo curso e também por seu futuro profissional.
Ao longo da graduação muitos alunos têm dúvidas sobre
sua carreira após formado. Às vezes, as dúvidas são primárias e
muito pertinentes, como por exemplo: será que eu serei capaz de
executar as tarefas a mim designadas após formado? O estágio,
neste aspecto, possibilita ao aluno desvendar a carreira para a qual
ele está sendo preparado. A ambientação do futuro profissional
com a sua carreira é reveladora, e muitos estudantes retornam
desta experiência com ânimo e perspectiva acerca de sua escolha
profissional renovados. Na minha opinião, além de importantíssimo,
isto é fantástico para a formação do profissional.
Mas será que o estágio é importante na hora de nos candidatarmos
a uma vaga? Na verdade, poucos estudantes atentam para isso,
mas o estágio é a primeira experiência no mercado de trabalho e é a
forma como o graduando pode, antes de completar sua graduação,
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surgir neste mercado. Inúmeros estagiários já completaram seus
estágios com uma vaga garantida na empresa, e mesmo quando
isso não acontece, é uma experiência profissional que já está em
seu currículo. Portanto, para um iniciante no mercado de trabalho,
certamente este tipo de experiência é levada em conta quando
avalia-se um candidato à vaga pois constitui um diferencial.
Levando-se em conta tanto a parte acadêmica, quanto a
profissional, o estágio é fundamental para que um bom profissional
da área possa ser formado. Recomendo a todos os alunos que
aproveitem as oportunidades de estágio que surgirem, e caso não
surjam, que corram atrás de outras oportunidades. Acredito que,
como requisito para a formação em vários cursos ou mesmo início
de carreira profissional, esta atividade pode definir muitas das
características que constituirão o profissional que será formado.

Estágio supervisionado e formação docente:
indissociáveis e interdependentes no percurso da
profissionalização
Profª Silvana Malusá
Coord. Pedagógica DINTER/UFU/UNIFAP
Primeiramente, quero agradecer a Universidade Federal
de Uberlândia, pela oportunidade em poder discorrer sobre
o tema Estágio Supervisionado. Acredito que todo educador,
independentemente de sua formação inicial, tenha algo a falar
sobre o assunto, entendendo que o mesmo, evidencia a seriedade
com que o Caderno de Graduação da UFU, trata a Educação.
Neste sentido, fico a vontade para expressar o que penso sobre a
importância educacional e de aprendizagem, que construí através
da minha trajetória profissional, desde aluna no meu curso de
Pedagogia, até hoje, percorrendo pouco mais de duas décadas de
magistério.
É particularmente curiosa a forma como o tema Estágio
Supervisionado ronda a minha vida. Digo isso porque em meu
estágio, enquanto estudante de Pedagogia, tive a oportunidade de
desenvolver um trabalho que é ainda a experiência mais significativa
de minha trajetória profissional. Além disso, após tantos anos de
magistério, ao decidir fazer o meu Pós-Doutoramento, no ano
passado, a minha supervisora, Profa. Dra. Menga Lüdke, apresentoume – como um dos focos de sua pesquisa – exatamente a questão
do estágio supervisionando com o objetivo de amenizar a lacuna
existente entre o teórico (Universidade) e a prática (Escola Básica).
Assim, poder participar de atividades em campo que, a priori, não faz
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parte direta do meu objeto de estudo, despertou-me a curiosidade
em (re)pensar o Estágio Supervisionado dentro da Universidade.
Transformações necessitam de criticidade, indignação e
atrevimento
De modo geral, percebe-se a que a busca por mudanças
significativas na Educação está em alta em muitos meios
acadêmicos, o que confirma a preocupação real e motiva inúmeras
reflexões repletas de incertezas. Várias tentativas de alteração
das propostas de estágio supervisionado no ensino superior têm
sido desenvolvidas, porém todas situadas num campo complexo
relacionado à formação e profissionalização dos educadores. E, em
meio a tal complexidade, é possível constatar, nos profissionais
envolvidos, sentimentos que apresentam um misto de realismo,
desânimo, inconformismo e, muitas vezes, utopia.
Frente a vários problemas da sociedade contemporânea, como
a desvalorização profissional, desemprego, violência, modificações
das relações familiares etc., temos como papel fundamental, na área
educacional, o de fornecer o conhecimento para que as pessoas
possam ter possibilidades e autonomia de participar efetivamente
das políticas continuando, assim, a lutar por igualdade de direitos. A
educação deve ser tratada como uma política social que tenha como
compromisso a garantia dos direitos do cidadão. A escola, portanto,
deve assumir seu papel frente à sociedade, que é o de propiciar
ações para a efetivação dos direitos sociais. Ela é decisiva para que
o aluno compreenda o mundo em que vive, intervindo de forma
crítica e consciente na sociedade.
Para que isso aconteça, um crescente número de
estudiosos da educação defende a necessidade de uma prática
docente reflexiva como uma forma de potencializar o aprendizado
e combater a alienação do homem. Propõem uma conscientização
acerca do desenvolvimento de uma maior competência didática
para o docente aumentando, dessa forma, a possibilidade de
aproveitamento do rico contato na relação professor-alunoconstrução do conhecimento. No entanto, a pergunta central
é: Como sistematizar esse conhecimento e qual é a função do
currículo escolar? É preciso pensar o currículo para além de
alguns parâmetros norteadores esperados: as diretrizes nacionais
e locais da política educacional, as questões que a realidade do
mundo contemporâneo coloca, a realidade próxima do aluno, seus
interesses e os eixos metodológicos de cada área do conhecimento.
O centro do problema, muitas vezes, não está em se construir um
novo currículo, mas em rever constantemente qual é o adotado
na universidade com olhar crítico para, aos poucos, promover os
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ajustes que a equipe docente julgar necessários, frente à realidade
trabalhada.
Para Michael Young (2007, p. 1300), sem as escolas, cada
geração teria que começar do zero. Tal ideia mostra que a escola é
tanto produtora quanto produto da sociedade como um todo; ela é
um fenômeno que se dá em múltiplas facetas em tempos e espaços
determinados. No entanto, é preciso que ela possua a autonomia
necessária para desenvolver o conhecimento profissional esperado,
pois “ele é a base da autoridade dos professores e da confiança que
a sociedade deposita neles como profissionais”.
Essas discussões me fazem entender que uma das formas de
colaborar na retirada dos obstáculos inerentes à educação seria
a reconstrução do papel do estagiário e do professor do estágio
supervisionado, tanto nas universidades públicas como nas privadas,
pois são os alunos de ambas que atuarão no mercado de trabalho
educacional.
Pela minha experiência profissional na educação, fica claro que
saber alguma coisa não é suficiente para ensinar. É necessário
saber ensinar construindo condições concretas para o aprendizado.
Com esses argumentos, posso inferir que, na maioria dos estágios
supervisionados, a prática constitui mero campo de aplicação
de teorias. Logo, para ser professor é necessário dominar os
conhecimentos específicos da área para a qual se especializa e que
serão ministrados em sala de aula, aliado a uma formação didáticopedagógica para melhor desenvolvê-los juntos aos alunos.
O cruzamento entre os saberes teóricos esperados da
universidade e os saberes originados da prática docente de
professores da escola básica revelam condições que se constituem
em obstáculos para o desenvolvimento de um estágio mais
produtivo e significativo na formação do futuro docente.
Apesar dos esforços de algumas instituições ao preparar seus
discentes para a profissão docente, ainda é necessário focar e levar
a sério a preparação dos futuros profissionais, ou seja, o estágio
supervisionado deve possibilitar ajustes e adaptações utilizando a
vivência cotidiana da sala de aula para se fazer reflexão sobre o que
e como estamos fazendo.
Penso que uma contribuição para o desenvolvimento do trabalho
dos professores, supervisores dos estágios e dos futuros docentes
é de sempre se lembrar de que não se educa o aluno, futuro
docente, somente com base no conhecimento pedagógico-didático
que adquirem em ações sistemáticas em suas próprias práticas de
docência e nas participações que têm nas propostas de investigação
e extensão. É imprescindível uma tomada de consciência da
situação e das mudanças que se deve realizar. Para Ferry (1990,
p, 98), quando se fala de formação profissional supõe-se muitas
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coisas como: “conhecimento, habilidades, certa representação do
trabalho a realizar, da profissão que se vai exercer, concepção do
papel e imagem do papel que se vai desempenhar etc.”
É necessário situar o saber do professor na interface entre o
individual e o social, entre o ator e o sistema, a fim de captar a
sua natureza social e individual como um todo. Tardiff (2002, p.141)
enfatiza que não dá para conceber a formação de professores
dentro de uma visão de disciplinas, sem nenhuma conexão com
a ação profissional, devendo, em seguida, serem aplicadas na
prática por meio de estágios ou de outras atividades do gênero.
A prática docente pode-se definir como sendo um conjunto de
interações personalizadas com os alunos com o objetivo de obter
a participação de todos em seu próprio processo de formação e
atender às suas diferentes necessidades, “eis porque o trabalho
exige, constantemente, um investimento profundo, tanto do ponto
de vista afetivo como cognitivo, nas relações humanas com os
alunos”.
Um estágio produtivo e eficaz parte de uma boa formação
docente para contribuir e promover a relação da teoria com a prática,
promoção da autocrítica, maior intercâmbio de ideias, criação de um
espaço de reflexão sobre a tarefa docente e a preparação de uma
aula pensando no que se vai ensinar levando em conta a realidade
da comunidade escolar em que se trabalha.
Tanto o aprender a profissão docente quanto dar-lhe continuidade
faz parte do cotidiano do professor. É bem possível que, dessa
forma, o profissional conseguirá fazer a ligação entre teoria e prática.
Também, não devemos esquecer que a formação docente se dá,
muitas vezes, pelo aprendizado em sala de aula, a partir da relação
feita entre teoria e prática e na reflexão diária de seu exercício.
Portanto, o estágio supervisionado pode contribuir diretamente no
processo de formação dos educadores, pois, através dele, o futuro
profissional tem a oportunidade de entrar em contato com sua área
de atuação e refletir sobre a sua prática na busca de uma melhoria
no processo de ensino e de aprendizagem.
O estágio supervisionado, na maioria das vezes, é o primeiro
contato do futuro educador com a realidade escolar, oportunizando
compartilhar construções de aprendizagem, bem como a aplicação
do aprendizado teórico na prática da profissão escolhida. Essa é
uma exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDB nº 9.394/96 – nos cursos de formação de professores. E
essa formação se dá por meio do vínculo que se estabelece entre
teoria e prática, a partir do qual o aluno é apto a construir analisando
a realidade por intermédio de suas fundamentações teóricas
estudadas durante o curso.
O aluno é o grande construtor do conhecimento e do
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desenvolvimento de habilidades necessárias para tomada de decisão
frente às questões que são colocadas no dia a dia no mercado de
trabalho. Nessa perspectiva, o aluno/estagiário não deve ser apenas
um mero observador e avaliador da prática do outro, mas participar,
enquanto sujeito, da aula e dos conflitos percebidos no espaço
escolar em que está estagiando. Assim, quando estiver em uma
sala de aula como docente, diante de problemas suscitados pela
injustiça, pela pobreza e pela desigualdade de condições, saberá
como intervir, como fazer e não desistir da profissão no início de
carreira como acontece comumente.
Nessa realidade, frente aos saberes necessários à formação
docente, o estágio supervisionado é muito mais que o cumprimento
de exigências acadêmicas. Ele é uma oportunidade de crescimento
profissional e pessoal. Além de ser um respeitável instrumento de
conexão entre escola, universidade e comunidade, é um momento
essencial no processo de formação profissional. Constitui-se em uma
vivência que possibilita ao estudante colocar em prática o aprendido
na faculdade, tendo como função integrar as inúmeras disciplinas
que compõem o currículo acadêmico, dando-lhe unidade estrutural
e testando-lhe o nível de consistência e o grau de entrosamento.
Por meio dele, o estudante pode perceber as diferenças do mundo
organizacional e exercitar sua adaptação ao meio escolar.
Diante disso, os professores de supervisão de estágio têm papel
importante para o êxito e o sucesso de seus alunos, devendo suas
atribuições serem executadas com compromisso e responsabilidade.
A meu ver, é necessário que esse professor tenha condições e
estrutura (em todos os sentidos) para acompanhar a execução do
plano de trabalho, observando e discutindo o desempenho dos
estagiários durante visitas ao campo de estágio, buscando ainda
contribuir com as metodologias e técnicas de ensino e dos projetos
pedagógicos em andamento nas escolas. A supervisão do estágio
deve promover a troca de experiências e propiciar a aplicação da
teoria na prática.
Pensemos, pois, em possibilidades de fazer do estágio
supervisionado um viés de comunicação real entre a universidade
e a escola básica. Sendo esse um dos principais desafios e objetivos
a serem alcançados, precisamos estar cientes de algumas ideias
que têm surgido em âmbito nacional e também internacional, que
podem fazer com que outras surjam, ampliando ainda mais as
possibilidades de melhorias no campo educacional.
Um exemplo interessante de proposta de estágio foi apresentado
por Cancherini (2010) no II Congresso Internacional sobre
Profesorado Principiante e Inserción Profesional a la Docencia, em
Buenos Aires. Tal proposta teve como principal objetivo fazer uma
estagiária pesquisar as dificuldades, os sentimentos e as estratégias
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de superação, além de produzir conhecimentos capazes de subsidiar
o acolhimento institucional de um novo professor, recém-formado,
no espaço escolar. Ao longo de sua pesquisa, Cancherini afirmou ter
aprendido a se colocar no papel de pesquisadora, investigando as
conquistas e as agruras de um professor iniciante, as possibilidades
ou não de superação dos entraves, a difícil compreensão da
teoria finalmente revelada na prática. Ela concluiu inferindo que
se as propostas de estágio oportunizassem tamanha afinidade
e proximidade entre o estagiário e a vida escolar, possivelmente
surgiriam interessantes ideias de como amenizar situações difíceis
de serem enfrentadas, colocando os estagiários na posição de
“responsáveis”, também, pela resolução do fato, o que seria uma
forma de antecipar uma realidade que, certamente, está por vir,
assim que forem graduados.
Além das ideias anteriormente citadas neste texto, a universidade
poderia criar uma proposta de trabalho junto às escolas e, mais
precisamente, junto aos professores que receberão os estagiários
dos cursos de pedagogia ou de licenciatura. O objetivo seria o
de esclarecer-lhes a sua proposta de organização e firmar os
compromissos éticos entre as instituições, uma vez que um dos
principais problemas enfrentados pelos discentes da universidade
é a aceitação de sua presença no interior das salas de aula. Caberia
à universidade também propor um trabalho de parceria, através do
qual os estagiários e seus professores auxiliassem, de alguma forma,
na formação continuada dos professores da educação básica. Outro
ponto, poderia ser o de criar situações que oportunizem a esses
professores a participação como pesquisadores – em parceria com
alunos e professores da universidade – dos temas de interesse
mútuo que podem e necessitam ser investigados na instituição.
Trata-se de outra forma interessante de globalização dos saberes
envolvidos que certamente ampliará o conhecimento de todos.
Necessitamos, portanto, de professores da educação básica,
alunos de cursos de graduação e de professores universitários dentro
do processo educacional, aprendendo, ensinando, pesquisando e
produzindo conhecimento (interação sujeito/objeto). Dessa forma,
começarão por romper com antigos paradigmas, inovando suas
práticas e chegando, quem sabe, à realização de rupturas ainda
maiores, consideradas verdadeiras transformações no ensino.
Concluindo...
Aproximar a universidade da educação básica é, sem dúvida, uma
meta a ser alcançada. Oportunizar que futuros professores e os já
atuantes na educação básica sejam capazes de, progressivamente,
apresentar avanços em suas práticas, certamente trará uma
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contribuição positiva para a educação. O problema está em conseguir
meios para que tal situação aconteça de forma real, uma vez que
muitos cursos de formação não apresentam tal propriedade.
Ensinar exige conhecimento de mundo. Não podemos
formar nossos alunos dentro de lindos castelos e, em um futuro
próximo, abandoná-los em uma realidade cruel. É importante que
a universidade/curso adapte-se às perspectivas atuais, percebendo
que tão importante quanto formar profissionais com conhecimentos
técnicos, é necessário sensibilizá-los a construírem sua autonomia
pautada em sua atuação prática, apoiada em preceitos éticos, na
reflexão crítica e criativa do mundo em que vai se inserir.
Precisamos pensar o estágio supervisionado não como
uma prática meramente instrumental, mas como um campo do
conhecimento que lhe atribui um estatuto epistemológico. É
necessário pensá-lo como uma prática investigativa, enriquecendo
sua realização, aproximando assim a teoria (Universidade) da
prática (Escola Básica). Dessa forma, o aluno estagiário encontrará
elementos para superar: a) a prática como modelos cumulativos
em que a construção da sua identidade docente acontece a partir
dos modelos presenciados durante sua experiência educacional
enquanto discente e, ainda, durante sua formação profissional, mais
precisamente, durante o estágio, momento em que os mesmos
são colocados em contato com a prática docente; b) a prática como
instrumentalização técnica empobrecedora da relação pedagógica,
presente no processo educativo que é mais amplo, complexo e
inclui situações específicas de treino, mas não pode ser reduzido
a este. “O professor precisa saber lançar mão adequadamente
das técnicas conforme as diversas e diferentes situações em que
o ensino ocorre, o que necessariamente implica a criação de novas
técnicas” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 38-39).
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Anexos:
Legislação Atual
do Estágio

Anexo A: Lei nº 11788, de 25 de setembro de 2008
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 11788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008

Dispõe
sobre
o
estágio
de
estudantes; altera a redação do art. 428
da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452,
de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9394,
de 20 de dezembro de 1996; revoga as
Leis nº 6494, de 7 de dezembro de 1977,
e nº 8859, de 23 de março de 1994, o
parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9394,
de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da
Medida Provisória nº 2164-41, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO
Art. 1º
Estágio é ato educativo escolar supervisionado,
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para
o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o
ensino regular em instituições de educação superior, de educação
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais
do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de
jovens e adultos.
§ 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de
integrar o itinerário formativo do educando.
§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da
atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
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Art. 2º O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório,
conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa,
modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.
§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto
do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção
de diploma.
§ 2º Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como
atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.
§ 3º As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação
científica na educação superior, desenvolvidas pelo estudante,
somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão
no projeto pedagógico do curso.
Art. 3º O estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 2º desta Lei
quanto na prevista no § 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes
requisitos:
I – matrícula e frequência regular do educando em curso de
educação superior, de educação profissional, de ensino médio,
da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na
modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados
pela instituição de ensino;
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a
parte concedente do estágio e a instituição de ensino;
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio
e aquelas previstas no termo de compromisso.
§ 1º O estágio, como ato educativo escolar supervisionado,
deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador
da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente,
comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput
do art. 7º desta Lei e por menção de aprovação final.
§ 2º O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou
de qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza
vínculo de emprego do educando com a parte concedente do
estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
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CAPÍTULO II
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Art. 4º A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se
aos estudantes estrangeiros regularmente matriculados em cursos
superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo
do visto temporário de estudante, na forma da legislação aplicável.

Art. 7º São obrigações das instituições de ensino, em relação
aos estágios de seus educandos:

Art. 5º As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio
podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração
públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento
jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação
com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas
gerais de licitação.

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com
seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluta
ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando
as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do
curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao
horário e calendário escolar;

§ 1º Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no
processo de aperfeiçoamento do instituto do estágio:

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua
adequação à formação cultural e profissional do educando;

I – identificar oportunidades de estágio;
II – ajustar suas condições de realização;
III – fazer o acompanhamento administrativo;
IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes
pessoais;
V – cadastrar os estudantes.

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no
estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das
atividades do estagiário;
IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não
superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;
V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso,
reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento
de suas normas;

§ 2º É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título
de remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste artigo.

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de
avaliação dos estágios de seus educandos;

§ 3º
Os agentes de integração serão responsabilizados
civilmente se indicarem estagiários para a realização de atividades
não compatíveis com a programação curricular estabelecida para
cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou
instituições para as quais não há previsão de estágio curricular.

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do
período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou
acadêmicas.

Art. 6º O local de estágio pode ser selecionado a partir de
cadastro de partes cedentes, organizado pelas instituições de
ensino ou pelos agentes de integração.

Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado
em acordo das 3 (três) partes a que se refere o inciso II do caput
do art. 3º desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por
meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o
desempenho do estudante.
Art. 8º É facultado às instituições de ensino celebrar com entes
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públicos e privados convênio de concessão de estágio, nos quais
se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades
programadas para seus educandos e as condições de que tratam os
arts. 6º a 14 desta Lei.

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6
(seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.

Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de
estágio entre a instituição de ensino e a parte concedente não
dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o
inciso II do caput do art. 3º desta Lei.

Parágrafo único.
No caso de estágio obrigatório, a
responsabilidade pela contratação do seguro de que trata o inciso IV
do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela
instituição de ensino.
CAPÍTULO IV
DO ESTAGIÁRIO

CAPÍTULO III
DA PARTE CONCEDENTE
Art. 9º As 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, bem como profissionais liberais de nível superior
devidamente registrados em seus respectivos conselhos de
fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas 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 de seu quadro de pessoal, com formação
ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida
no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez)
estagiários simultaneamente;

Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de
comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e
o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do
termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares
e não ultrapassar:
I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de
estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;
II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso
de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível
médio e do ensino médio regular.
§ 1º O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos
períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter
jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja
previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino.

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes
pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado,
conforme fique estabelecido no termo de compromisso;

§ 2º
Se a instituição de ensino adotar verificações de
aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação,
a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade,
segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom
desempenho do estudante.

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo
de realização do estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;

Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não
poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário
portador de deficiência.

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que
comprovem a relação de estágio;

Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de
contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a
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sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de
estágio não obrigatório.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1º A eventual concessão de benefícios relacionados a
transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza
vínculo empregatício.

Art. 16. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo
estagiário ou com seu representante ou assistente legal e pelos
representantes legais da parte concedente e da instituição de
ensino, vedada a atuação dos agentes de integração a que se refere
o art. 5º desta Lei como representante de qualquer das partes.

§ 2º Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado
facultativo do Regime Geral de Previdência Social.
Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha
duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta)
dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.

Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro
de pessoal das entidades concedentes de estágio deverá atender
às seguintes proporções:
I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;

§ 1º O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado
quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação.
§ 2º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos
de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior
a 1 (um) ano.
Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à
saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de
responsabilidade da parte concedente do estágio.
CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 15. A manutenção de estagiários em desconformidade com
esta Lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte
concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e
previdenciária.
§ 1º A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade
de que trata este artigo ficará impedida de receber estagiários por
2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do processo
administrativo correspondente.
§ 2º A penalidade de que trata o § 1º deste artigo limita-se à filial
ou agência em que for cometida a irregularidade.
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II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;
III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco)
estagiários;
IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por
cento) de estagiários.
§ 1º Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal
o conjunto de trabalhadores empregados existentes no
estabelecimento do estágio.
§ 2º Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais
ou estabelecimentos, os quantitativos previstos nos incisos deste
artigo serão aplicados a cada um deles.
§ 3º Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do
caput deste artigo resultar em fração, poderá ser arredondado para
o número inteiro imediatamente superior.
§ 4º Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios
de nível superior e de nível médio profissional.
§ 5º Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o
percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte
concedente do estágio.
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Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados antes do início
da vigência desta Lei apenas poderá ocorrer se ajustada às suas
disposições.
Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 428. ......................................................................
§ 1º A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação
na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e frequência
do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e
inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação
de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.
......................................................................

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida
Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.
Brasília, 25 de setembro de 2008; 187º da Independência e 120º
da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
André Peixoto Figueiredo Lima
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.9.2008

§ 3º O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por
mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador
de deficiência.
......................................................................
§ 7º Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio
para o cumprimento do disposto no § 1º deste artigo, a contratação
do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que
ele já tenha concluído o ensino fundamental.” (NR)
Art. 20. O art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de
realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal
sobre a matéria.
Parágrafo único. (Revogado).” (NR)
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22. Revogam-se as Leis n°s 6.494, de 7 de dezembro de
1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82
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Anexo B: Orientação Normativa nº 7, de 30 de outubro de 2008
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008
Estabelece orientação sobre a
aceitação de estagiários no âmbito da
Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional.
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 34 do Anexo I ao Decreto nº 6.081,
de 12 de abril de 2007, revigorado pelo Decreto nº 6.222, de 4 de
outubro de 2007, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.788, de
25 de setembro de 2008, publicada no D.O.U de 26 de setembro
de 2008, resolve:

Art. 4º A realização do estágio, obrigatório ou não obrigatório,
nos órgãos e entidades, observará dentre outros, os seguintes
requisitos:
I - matrícula e frequência regular do estudante em curso de
educação superior, de educação profissional, de ensino médio,
da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na
modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados
pela instituição de ensino;
II - celebração de Termo de Compromisso entre o estudante, a
parte concedente do estágio e a instituição de ensino; e
III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio
e aquelas previstas no termo de compromisso.
§1º O estágio como ato educativo supervisionado, deverá ter
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição
de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por
vistos nos relatórios bimestrais de atividades e por menção de
aprovação final.

Art.1º Estabelecer orientação aos órgãos e entidades do Sistema
de Pessoal Civil - SIPEC, quanto à aceitação de estagiários de nível
superior, ensino médio, de educação profissional, de educação
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade
profissional de jovens e adultos na Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.

§2º Juntamente com os relatórios exigidos no parágrafo anterior,
o órgão ou entidade encaminhará à instituição de ensino o certificado
de estágio, não podendo este ser expedido na hipótese em que o
estudante não obtiver aproveitamento satisfatório ou no caso de
desligamento antecipado causado pelo estagiário.

Art. 2º O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório,
conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa,
modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico com o curso
em que o aluno encontre-se matriculado.

Art. 5º O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo
com as três partes envolvidas: órgão ou entidade; instituição de
ensino; e estagiário, será incorporado ao Termo de Compromisso
por meio de aditivos à medida que for avaliado o desempenho do
estudante.

§1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do
curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de
diploma.
§2º Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade
opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.
Art. 3º O estágio obrigatório somente será realizado sem ônus
para os órgãos e entidades.
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Art. 6º A realização de estágios aplica-se aos estudantes
estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores
no País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto
temporário de estudante, na forma da legislação aplicável.
Art. 7º O número de estagiários em cada órgão ou entidade não
poderá ser superior a vinte por cento, para as categorias de nível
superior, e a dez por cento, para as de nível médio, do somatório da
lotação aprovada, acrescido do quantitativo de cargos em comissão
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e funções de confiança, observada a dotação orçamentária,
reservando-se, desse quantitativo, dez por cento das vagas para
estudantes portadores de deficiência, compatível com o estágio a
ser realizado.
§1º No caso do órgão ou entidade não possuir lotação
aprovada, o quantitativo de estagiários, de níveis superior e médio,
corresponderá ao somatório de cargos comissionados, funções
de confiança, acrescido do número de servidores requisitados
não ocupantes de cargos em comissão, nos mesmos percentuais
previstos no caput deste artigo.
§2º Na hipótese do órgão ou entidade contar com unidades
regionais em sua estrutura organizacional, os quantitativos previstos
no caput deste artigo serão aplicados a cada uma delas.
§3º Quando o cálculo do percentual disposto no caput deste
artigo resultar em fração poderá ser arredondado para o número
inteiro imediatamente superior.
§ 4º Caberá à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizar a contratação
de estagiários de nível médio acima do limite previsto no caput
deste artigo, desde de que não ultrapasse o percentual máximo de
vinte por cento, observada a dotação orçamentária dos órgãos e
entidades, nos termos do artigo 16-A da Portaria/MP/GM 467, de 31
de dezembro de 2007, publicada no D.O.U em 4 de janeiro de 2008.
DA PARTE CONCEDENTE
Art. 8º Os órgãos e entidades poderão celebrar convênio de
concessão de estágio com as instituições de ensino nos quais
se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades
programadas para seus educandos e as condições de que tratam
esta Orientação Normativa.
Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de
estágio entre os órgãos e entidades com a instituição de ensino
não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o
inciso II do art. 5º desta Orientação Normativa.

autárquica e fundacional podem oferecer estágio, observadas 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 servidor de seu quadro de pessoal, com formação
ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida
no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez)
estagiários simultaneamente;
IV - contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes
pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado,
conforme fique estabelecido no termo de compromisso;
V - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo
de realização do estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
VI - manter a disposição da fiscalização documentos que
comprovem a relação de estágio; e
VII - enviar à instituição de ensino, bimestralmente, relatório de
atividades, com vista obrigatória ao estagiário.
§1º A contratação de seguro contra acidentes pessoais para o
caso de morte ou invalidez permanente, em nome do estagiário,
é condição essencial para a celebração de contrato ou convênio,
devendo constar do Termo de Compromisso o respectivo número
de apólice e o nome da Seguradora.
§ 2º No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela
contratação do seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo
deverá ser assumida pela instituição de ensino.
Art. 10. O supervisor do estágio será o chefe da unidade em
que o estagiário estiver desenvolvendo suas atividades, desde que
possua nível de escolaridade superior à do estagiário, que controlará

Art. 9º Os órgãos e entidades da administração pública direta,
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sua frequência mensal e a encaminhará à unidade de recursos
humanos do órgão ou entidade onde se realizou o estágio.
Parágrafo único. Na hipótese de o chefe da unidade não possuir
nível de escolaridade superior, o supervisor do estágio será a
autoridade imediatamente superior à chefia da unidade, com maior
grau de escolaridade do que o estagiário.
Art. 11. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à
saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de
responsabilidade do órgão ou entidade.
DOS AGENTES DE INTEGRAÇÃO
Art. 12. Os órgãos ou entidades podem, a seu critério, recorrer a
serviços de agentes de integração públicos e privados, para atuarem
como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do
estágio, mediante condições acordadas em instrumento jurídico
apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação com
recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de
licitação.
DO ESTAGIÁRIO
Art. 13 A jornada de atividade em estágio será de quatro horas
diárias e vinte horas semanais ou de seis horas diárias e trinta horas
semanais, observado o horário de funcionamento do órgão ou
entidade, desde que compatível com o horário escolar, devendo ser
cumprida apenas no local indicado pelo órgão ou entidade.
§ 1º É vedada a realização de carga horária diária superior à
prevista no caput deste artigo, sendo proibida a compensação de
horário, salvo quando justificada e devidamente autorizada por
escrito pela chefia imediata, hipótese em que o estagiário deverá
compensar o horário não trabalhado até o mês subsequente ao da
ocorrência.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos estudantes
do ensino especial e dos últimos anos do ensino fundamental, na
modalidade profissional de jovens e adultos, cuja carga horária não
poderá ultrapassar vinte horas semanais.
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§ 3º É assegurado ao estagiário, nos períodos de avaliação
de aprendizagem pelas instituições de ensino, carga horária
reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de
compromisso e mediante comprovação.
§ 4º O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos
períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá
ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso
esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de
ensino.
Art. 18. O estudante em estágio não obrigatório de nível superior
ou de nível médio perceberá bolsa de estágio no valor de R$ 520,00
(quinhentos e vinte reais) e R$ 290,00 (duzentos e noventa reais),
respectivamente, equivalentes à carga horária de trinta horas
semanais.
§ 1º O valor da bolsa previsto no caput será reduzido em trinta
por cento no caso da jornada de vinte horas.
§ 2º Será considerada, para efeito de cálculo do pagamento
da bolsa, a frequência mensal do estagiário, deduzindo-se os dias
de faltas não justificadas, salvo na hipótese de compensação de
horário.
Art. 14. O estudante em estágio não obrigatório receberá auxíliotransporte em pecúnia, no valor de R$ 6,00 (seis reais) por dia,
proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados.
§ 1º O pagamento do auxílio-transporte será efetuado no mês
anterior ao de utilização do transporte coletivo.
§ 2º É vedado o desconto de qualquer valor para que o estagiário
receba o auxílio-transporte.
Art. 15. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio
não obrigatório tenha duração igual ou superior a dois semestres,
período de recesso de trinta dias, a ser gozado preferencialmente
durante suas férias escolares, sendo permitido seu parcelamento
em até três etapas.
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§ 1º O recesso de que trata este artigo será remunerado quando
o estagiário receber bolsa.
§ 2º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos
de maneira proporcional, na hipótese de estágio inferior a dois
semestres.
Art. 16. Ao servidor estudante que realizar estágio obrigatório,
quando comprovada a incompatibilidade do horário do estágio com
o do órgão ou entidade, será concedido horário especial, mediante
compensação de horário, nos termos do §1 º do art. 98 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Parágrafo único. É vedado ao servidor a percepção de bolsa de
estágio ou quaisquer benefícios diretos e indiretos provenientes do
estágio realizado.
Art. 16. Será exigido do estagiário a apresentação de exame
médico que comprove a aptidão para a realização do estágio, não
sendo necessário que o mesmo submeta-se à perícia médica oficial.
Art. 17. Ocorrerá o desligamento do estudante do estágio
curricular:

trinta dias durante todo o período do estágio;
VII - pela interrupção do curso na instituição de ensino a que
pertença o estagiário; e
VIII - por conduta incompatível com a exigida pela Administração.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 18. A duração do estágio, no mesmo órgão ou entidade,
não poderá exceder quatro semestres, exceto quando tratar-se de
estagiário portador de deficiência, que poderá estagiar no mesmo
órgão ou entidade até o término do curso na instituição de ensino a
que pertença o estagiário.
Art. 19. O estudante de nível superior contemplado pelo Programa
Universidade para Todos - ProUni e Programa de Financiamento
Estudantil - FIES terá prioridade para a realização de estágio.
Art. 20. A realização do estágio curricular não acarretará vínculo
empregatício de qualquer natureza e dar-se-á mediante Termo de
Compromisso celebrado entre o estudante e o órgão ou entidade,
com a interveniência obrigatória da instituição de ensino, no qual
deverá constar, pelo menos:

I - automaticamente, ao término do estágio;
I - identificação do estagiário, do curso e o seu nível;
II - a qualquer tempo no interesse e conveniência da
Administração;
III - depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para a
duração do estágio, se comprovada a insuficiência na avaliação de
desempenho no órgão ou entidade ou na instituição de ensino;

II - qualificação e assinatura dos subscreventes;
III - as condições do estágio;
IV - indicação expressa de que o Termo de Compromisso decorre
de contrato ou convênio;

IV - a pedido do estagiário;
V - em decorrência do descumprimento de qualquer
compromisso assumido na oportunidade da assinatura do Termo
de Compromisso;
VI - pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais
de cinco dias, consecutivos ou não, no período de um mês, ou por
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V - menção de que o estágio não acarretará qualquer vínculo
empregatício;
VI - valor da bolsa mensal;
VII - carga horária semanal de vinte ou trinta horas compatível
com o horário escolar;
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VIII - a duração do estágio, será de no máximo quatro semestres
letivos obedecido o período mínimo de um semestre;
IX - obrigação de apresentar relatórios bimestrais e final
ao dirigente da unidade onde se realizar o estágio, sobre o
desenvolvimento das tarefas que lhe forem cometidas;
X - assinaturas do estagiário e responsável pelo órgão ou
entidade e pela instituição de ensino;
XI - condições de desligamento do estagiário;

VIII - receber e analisar as comunicações de desligamento de
estagiários;
IX - expedir o certificado de estágio;
X - apresentar às instituições de ensino ou agentes de integração
os estagiários desligados do Sistema Integrado de Administração
de Recursos Humanos - SIAPE; e
XI - dar amplo conhecimento das disposições contidas nesta
Orientação Normativa às unidades do respectivo órgão ou entidade,
aos supervisores de estágio e aos próprios estagiários.

XII - menção do contrato ou convênio a que se vincula; e
XIII - indicação precisa do professor orientador da área objeto de
desenvolvimento, a quem caberá avaliar o desempenho do aluno.
Art. 21. Para a execução do disposto nesta Orientação Normativa,
caberá às unidades de recursos humanos:
I - articular com as instituições de ensino ou agentes de integração
com a finalidade de oferecer as oportunidades de estágio;
II - participar da elaboração dos contratos ou convênios a serem
celebrados com as instituições de ensino ou agentes de integração;
III - solicitar às instituições de ensino ou agentes de integração
a indicação de estudantes que preencham os requisitos exigidos
pelas oportunidades de estágio;
IV - selecionar e receber os candidatos ao estágio;
V - lavrar o Termo de Compromisso a ser assinado pelo estagiário
e pela instituição de ensino ou agentes de integração;
VI - conceder a bolsa de estágio e efetuar o pagamento, inclusive
do auxílio-transporte, por intermédio do Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos - SIAPE.
VII - receber, das unidades onde se realizar o estágio, os
relatórios, avaliações e frequências do estagiário;
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Art. 22. É vedado aos órgãos e entidades concederem auxílioalimentação e assistência à saúde, bem como outros benefícios
diretos e indiretos aos estagiários.
Art. 23. As unidades de recursos humanos manterão atualizados
no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos SIAPE, o número total de estudantes aceitos como estagiários de
níveis superior e médio.
Art. 24. As despesas decorrentes da concessão da bolsa de
estágio e do auxílio-transporte só poderão ser autorizadas se houver
prévia e suficiente dotação orçamentária constante do orçamento
do órgão ou entidade onde se realizar o estágio.
Art. 25. O gasto com o auxílio-transporte de estagiários deverá
ser efetuado na mesma programação utilizada para o financiamento
decorrente da contratação de estagiários, nos termos do Ofíciocircular nº 1 DEAFI/SOF/SRH/MP, de 1º de outubro de 2008.
Art. 26. Os contratos ou convênios já celebrados com as
instituições de ensino ou agentes de integração, bem como os
estágios em andamento somente poderão ser prorrogados mediante
ajustamento às disposições contidas na Lei n º 11.788, de 25 de
setembro de 2008, publicada no D.O.U de 26 de setembro de 2008.
Art. 27. Os contratos de estágio firmados durante a vigência da
Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, permanecerão inalterados,
não fazendo jus ao auxílio-transporte e recesso previstos,
respectivamente, nos artigos 19 e 20 deste ato normativo.
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Art. 28. As questões omissas serão tratadas pela Secretaria de
Recursos Humanos.
Art. 29. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.
DUVANIER PAIVA FERREIRA
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