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PARANÁ
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RESOLUQAO N'77/2020-CEPE, DE 10 DE SETEIVIBRO DE 2020.

Aprova a alteração do Regulamento
de Estágio Supervisionado do curso
de Engenharia Civil, do campus de

Cascavel.

0 CONSELHO

DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em reunião ordinária realizada no dia 10

de setembro de 2020,
considerando

a CR n'0366/2020, de 19 de agosto de 2020,

RESOLVE:
Art. 1'provar conforme o anexo desta Resolução, a alteração do
Regulamento do Estágio Supervisionado, do curso de Engenharia Civil, do campus
de Cascavel, com implantação a partir do ano letivo de 2020, e convalida as
atividades anteriormente realizadas.

2'sta

Resolução entra em vigor nesta data, ficando revogada a
Resolução N'92/2017-CEPE, de 27 de julho de 2017.
Art.

Cascavel, 10 de setembro de 2020.

R RIBEIRO DE MELLO
Presidente do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão em exercício
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PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO DO
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
CAPÍTULO I
MODALIDADE E OBJETIVOS

DA CONCEITUA/AO,

Art.1'
Estágio Supervisionado Obrigatório caracteriza a inserção do
discente de Engenharia Civil nas atividades profissionais relativas a sua
formação.
Art.2'

de Estágio Supervisionado
é parte integrante do
Currículo Pleno do Curso de Engenharia Civil, sendo regida por Resolução do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná e por este Regulamento.
disciplina

Art.3'stagiário é o discente

regularmente matriculado na disciplina de
Estágio Supervisionado e frequentando o Curso de Engenharia Civil, e que
esteja apto a desenvolver atividades que integrem o currículo Pleno do Curso
de Engenharia Civil.

Art.4'

Estágio Supervisionado Obrigatório é realizado em Unidade
que disponha de equipe técnica que tenha condições de
proporcionar experiência e aperfeiçoamento técnico-científico ao estagiário.

Concedente

Art.5'

Estágio Supervisionado Obrigatório deve ser cumprido em uma
única Unidade Concedente, salvo os casos excepcionais, que são julgados pelo
Colegiado do Curso.

Art.6'

Estágio Supervisionado
Obrigatório deve proporcionar
ao
estagiário a vivência de situações relativasâ profissão de Engenheiro Civil, bem
como aprendizagem
social ou cultural, por meio da sua participação em
atividades de trabalho vinculadas a sua área de formação acadêmicoprofissional; sob a orientação e a supervisão de profissionais habilitados.
CAPÍTULO II
DAS UNIDADES CONCEDENTES

Art.7'ão
Supervisionado

consideradas
Unidades
Concedentes
Obrigatório do Curso de Engenharia Civil:

de

Estágio
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laboratórios e setores afins da Unioeste relacionados a pesquisa, a
extensão ou a prestação de serviços em áreas correlacionadas ao Curso de
Engenharia Civil;
I.

entidades de direito privado e órgãos da administração
atividades de atuação da Engenharia Civil;
II.

pública

com

III. escritórios de profissionais autônomos com atividades da área de atuação
do Engenheiro Civil.

Art.8'
vedado ao estagiário a realização do estágio em Unidades
Concedentes na qual é sócio ou proprietário ou que possua grau de parentesco
em primeiro grau com os sócios ou proprietários em que pretende realizar o
estágio.

0 estagiário pode realizar as atividades de estágio em seu local de
trabalho ou em local que atua como menor aprendiz, desde que disponha de
infraestrutura adequada para tal e as atividades desenvolvidas sejam afins com
a sua área de formação.
Art.9

Parágrafo

único.

0

estagiário não pode ter como seu supervisor
profissional com o qual tenha grau de parentesco em primeiro grau.

Art.10
profissional

0 estagiário

deve desenvolver

um

o estágio nas áreas de atuação do

de Engenharia Civil.
CAPÍTULO

III

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art.11 Na estrutura organizacional do Estágio Supervisionado Obrigatório
estão envolvidos os seguintes componentes:
I. Coordenação de Estágio Supervisionado;
II. Docentes Orientadores de Estágio Supervisionado
da Unioeste;
III.

Supervisor de Estágio Supervisionado

da Unidade Concedente.

Art.12 É de competência do Colegiado do Curso indicar, entre os docentes
do curso, a equipe de docentes ou o docente para assumir a Coordenação de
Estágio Supervisionado.
g1 0 coordenador de Estágio Supervisionado é, também, o docente da
disciplina de Estágio Supervisionado, possuindo funções distintas:
I. administrativa,
tendo registrada a carga horária semanal no Plano
Individual de Atividade Docente — PIAD conforme resoluções vigentes;

ANEXO DA RESOLUÇAO N'77/2020-CEPE, de 10 de setembro de 2020.

unioeste
Universidade

Estadual do Oeste do Paraná

PARANÁ

Reitoria — CNPJ 78680337/0001-84 www.unioeste.br
Rua Universitária, 1619- Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitário - Cx.P. 000701- CEP 85819-110-Cascavel - Paraná

GOVERNO DO ESTADO

pedagógica, assumindo a carga horária da disciplina de Estágio
Supervisionado para desenvolver as atribuições a este concedidas.
II.

g2 0 mandato do coordenador de Estágio Supervisionado
podendo haver recondução.

g3

sua ausência

Na

Supervisionado

é substituído

é de dois anos,

ou impedimentos,
o Coordenador
pelo Coordenador de Curso.

de Estágio

g4'a

vacância do cargo de Coordenador de Estágio, o Coordenador de
Curso assume a Coordenação de Estágio até que haja a indicação de um novo
Coordenador pelo Colegiado do Curso.

g5 A Coordenação de Estágio Supervisionado estão atribuídos números
de horas-aulas semanais conforme Resolução dos Conselhos Superiores da
Unioeste.

Art.13 A responsabilidade direta de acompanhamento dos estagiários pela
Universidade
é exercida pelos Docentes Orientadores
de Estágio
Supervisionado da Unioeste de acordo com a carga horária distribuída pela
Direção de Centro.
Art.14 Para cada estagiário a Coordenação de Estágio Supervisionado
indica um Docente Orientador, preferencialmente,
da área objeto do Estágio,
devendo ser um docente pertencente ao Centro de Ciências Exatas e
Tecnológicas (CCET) da Unioeste, com formação em cursos vinculados ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —CREA ou ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo e que ministra ou já ministrou disciplinas no curso de
Engenharia Civil.

Art.15 0 número máximo de estagiários orientados pelo Docente Orientador
no ano letivo

é de cinco.

Parágrafo único. Admite-se, excepcionalmente,
maior número de
orientado por Docente Orientador, desde que seja aprovado pelo Colegiado do
Curso.

Art.16 A indicação de Docente Orientador
Colegiado do Curso.

deve ser homologada

pelo

Parágrafo único. A mudança de Docente Orientador deve ser comunicada
ao Coordenador de Estágio Supervisionado, por escrito, sendo o pedido
analisado pelo Colegiado do Curso.

Art.17 Ao Docente Orientador, a carga-horária é atribuída de acordo com
determinados
pelas Resoluções dos Conselhos Superiores da

critérios
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Unioeste.

Art.18 A modalidade de orientação de Estágio Supervisionado
pelo Docente
relatório.

Art.19

Orientador

éindireta,

que consiste

Obrigatório
no acompanhamento
via

A Unidade Concedente

do Estágio deve indicar um profissional de
nível superior regularmente registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia —CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, que
atuará como Supervisor de Estágio da Unidade Concedente.
CAPÍTULO IV
DAS AT RI B VIAÇÕES

Art.20 A Coordenação de Estágio Supervisionado
I. emitir declarações de estágio;

compete:

coordenar a elaboração das propostas de alteração do Regulamento de
Estágio supervisionado, submetendo-o a apreciação do Colegiado de Curso;
II.

III. elaborar e publicar em edital o cronograma
Supervisionado;

de atividades

do Estágio

coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades de
estágios do curso, em conformidade com os Planos de Ensino;
IV.

V. homologar o Plano de Atividades
Docente Orientador;

do estagiário,

após a aprovação do

contatar, selecionar e cadastrar instituições potencialmente
de estágios,
Vl.

concedentes

VII. encaminhar
para assinatura, os termos de Convênio ou Acordo de
Cooperação com instituições que se habilitam como campo de estágio,
Vlll. assinar o Termo de Compromisso para realização dos estágios;

o cadastro de alunos e das Unidades Concedentes de
estágios supervisionados no sistema de informações de estágios da Unioeste;
IX. manter atualizado

a seleção de alunos nos locais de realização de estágio;
XI. favorecer,
mediante
a articulação
orientação,
ensino —pesquisa—
extensão, numa perspectiva
interdisciplinar
do estágio supervisionado
X. acompanhar

obrigatório;
XII.

zelar pelo cumprimento

XIII. definir

da legislação aplicável aos estágios;

as datas de entrega dos Relatórios Parcial e Final de cada

estagiário;
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processo de avaliação continuada da atividade de estágio,
envolvendo
Docentes Orientadores,
alunos,
profissionais
da área e
representantes dos campos de estágio;
XV. manter e gerenciar o sistema de informações do estágio supervisionado;
XIV. garantir

XVI.

um

apresentar

ao Colegiado

de Curso,

anualmente,

relato

sobre

as

atividades desenvolvidas;
XVII. manter controle e registro dos estágios desenvolvidos
Curso de Engenharia Civil;

por discentes do

aos Docentes Orientadores a relação dos estagiários;

XVIII. informar

exercer outras atribuições correlatas a sua atividade.
XX. definir horários de atendimento aos estagiários para recebimentos

XIX.

dos

documentos.

Art.21 Ao Docente Orientador
compete:

de Estágio Supervisionado

Obrigatório

I. orientar o estagiário na elaboração do Plano de Atividade,
com o Supervisor da Unidade Concedente de estágio;

em conjunto

II.

aprovar o Plano de Atividades de Estágio Supervisionado;

orientar, acompanhar, supervisionar e avaliar as atividades do estagiário
sob sua responsabilidade durante o desenvolvimento do estágio;
III.

responsabilizar-se, juntamente com o estagiário, pela entrega de todos
preenchidos
e exigidos no Regulamento
de Estágio
Supervisionado Obrigatório;
IV.

os documentos

V. encaminhar ao Coordenador de Estágio Supervisionado os instrumentos
de avaliação dos relatórios, devidamente
preenchidos,
definidos neste
Regulamento de Estágio Supervisionado Obrigatório;
Vl. cumprir

e fazer

cumprir a legislação, normas

e Convênios ou Termos de

Cooperação referentes ao estágio;
VII. propor ao Coordenador de Estágio Supervisionado a alteração do plano
de atividades ou o desligamento do estagiário do estágio, quando verificar que
o plano de atividades proposto não está sendo executado.
Art.22 Ao Supervisor de Estágio Supervisionado
Concedente compete:
I. definir
as atividades a serem desenvolvidas
consonância com as atribuições do Engenheiro Civil;

II.

acompanhar

e garantir o cumprimento

designado pela Unidade
pelo

estagiário

em

do Plano de Atividades;
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Unidade Concedente;

o estagiário

III.

IV.

acompanhar

nas atividades
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desenvolvidas

na

e atestar a frequência do estagiário;

declaração de conclusão de estágio.

V. emitir

CAPÍTULO V
DOS DEVERES E DIREITOS DO ESTAGIÁRIO

Art.23 São deveres do estagiário, além de outros previstos pelo Regimento
Geral da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e pela legislação em vigor:
I.

cumprir este Regulamento

de Estágio Supervisionado

Obrigatório;

informar-se das normas e regulamentos
técnicos-administrativos
Unidade Concedente de Estágio e cumpri-los exemplarmente;
II.

III.

participar da elaboração do Plano de Atividades de Estágio;

IV.

cumprir o Plano de Atividades

da

de Estágio;

V. registrar a frequência diariamente no formulário de controle de frequência,
ou no cartão ponto da Unidade Concedente;

a assiduidade e comunicar as ausências ao Supervisor da
Unidade Concedente, com justificativa, com antecedência mínima de 72horas
da sua eventual ausência nas atividades de Estágio;
VI. manter

Vll.

zelar pela manutenção

durante do desenvolvimento

das instalações e equipamentos

por ele utilizados

do Estágio;

respeitar a hierarquia
funcional
da Universidade
e da Unidade
Concedente, obedecendo as ordens de serviço e as exigências do local da
atuação;
IX. manter elevado padrão de comportamento
e de relações humanas
condizentes com as atividades a serem desenvolvidas, mantendo uma postura
Vlll.

profissional

;

â Coordenação

de Estágio Supervisionado
necessários para o desenvolvimento e conclusão do estágio.
X. entregar

os documentos

XI. devolver, após a assinatura da Coordenação de Estágio, o Termo de
Compromisso de Estágio e o Plano de Atividades de Estágio a Unidade Concedente
e ao Docente Orientador, antes do início das atividades de estágio.
XII. entregar ao Docente Orientador o Relatório Parcial e o Relatório Final em
datas estabelecidas pela Coordenação de Estágio Supervisionado e registradas no
Plano de Atividades de Estágio;
XIII. cumprir o horário

estabelecido, bem como os regulamentos

e normas da

ANEXO DA RESOLUÇAO N'77/2020-CEPE, de 10 de setembro de 2020.

unioeste
Universidade

Estadual do Oeste do Paraná

PARANÁ

Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitária, 1619 —Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitário —Cx.P. 000701- CEP 85819-110-Cascavel - Paraná

Unidade Concedentede

GOVERNO DO ESTADO

Estágio;

XIV. manter

em sigilo profissional qualquer
tome conhecimento durante o estágio.

informação

confidencial

que se

Art.24 São direitos dos estagiários,

além de outros assegurados pelo
Estadual do Oeste do Paraná e pela

Regimento Geral da Universidade
legislação vigente:

dispor de elementos necessários para a execução de suas atividades,
dentro das possibilidades científicas, técnicas e financeiras da Universidade;
I.

II.
receber orientação necessária
dentro da opção escolhida;

para realizar as atividades

do Estágio

III.

ter garantia de vaga na disciplina de Estágio Supervisionado
que estiver apto para a realização;

no ano em

IV.

ser esclarecido sobre os convênios firmados para a realização do seu

Estágio;
V.

ser

desenvolvidas

informado
sobre a programação
no Estágio Supervisionado;

apresentar

das

quaisquer propostas ou sugestões
para aprimoramento das atividades de Estágio.
VI.

atividades

a serem

que possam contribuir

Art.25 0 estágio proporcionado
aos discentes com necessidades
especiais é realizado no contexto idêntico aos que atendem aos demais
estagiários, levando-se em conta os seguintes requisitos:
compatibilizar as habilidades
exigências da função;
I.

da pessoa com necessidades

especiais âs

II. adaptar os equipamentos,
ferramentas, máquinas e locais de estágio as
condições das pessoas com necessidades especiais, fornecendo recursos que
visem garantir a acessibilidade física e tecnológica e a prestação de assistência
que se fizer necessária durante o período de estágio.

Art.26 0 estagiário pode receber bolsa ou outra forma de contraprestação
que venha a ser acordada, por parte da Unidade Concedente.
DO DESENVOLVIMENTO

CAPÍTULO VI
DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO

Seção

I

Da Matrícula

Art.27 Para requerer matrícula na disciplina de Estágio Supervisionado

o
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Seção
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ter cumprido o

II

Do Período de Realização do Estágio

Art.28 0 estágio supervisionado Obrigatório deve ser iniciado e finalizado
dentro do período letivo no qual o discente está matriculado, exceto nos casos
previstos no Art. 29.

Art.29 É permitida a realização de Estágio Supervisionado Obrigatório no
período de férias anterior ao início do ano letivo em que o aluno irá se matricular
na disciplina de Estágio Supervisionado.
de início do estágio de férias dever ser posterior ao término do ano
letivo, permitindo
do pré-requisito
que o discente comprove o cumprimento
necessário para a matrícula na disciplina de Estágio Supervisionado no próximo
ano letivo.

$1

A data

No Estágio Supervisionado
desenvolvido
no período de férias será
permitida jornada máxima de atividades de 8 horas diárias e 40 horas semanais.
Q2

Q3 Para o Estágio Supervisionado

no período de férias, o Plano de Atividades
de Atividades deverão ser aprovados pelo Colegiado do

e o respectivo Cronograma

Curso antes do inicio das atividades de estágio.

Q4's

de estágio desenvolvidas no periodo de férias somente
a
confirmação da matrícula do discente na disciplina de
após
Estágio Supervisionado.
atividades

serão validadas

g5'

apresentação do Estágio Supervisionado desenvolvido no período de
férias para a Banca Examinadora acontecerá nas datas definidas pelo Cronograma
da Disciplina do ano letivo no qual o discente tem a matrícula confirmada.

Art.30 0 estágio deve ter a duração de tempo definida no Termo de
Compromisso de Estágio, respeitada a carga horária da disciplina de Estágio
Supervisionado definida no Projeto Pedagógico do Curso.

Parágrafo único. A carga horária diária e semanal não deve exceder 6
0
horas e 30 horas, respectivamente, exceto o disposto no Art. 29, g 2 e a carga
horária mínima semanal não poderá ser inferior a 16 horas.
Art.31

0 Cronograma

de atividades da disciplina Estágio Supervisionado é
definido, no início do ano letivo, pela Coordenação de Estágio e aprovado pelo
Colegiado de Engenharia Civil.
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Parágrafo único. No cronograma deve constar, no mínimo as seguintes
datas, a data limite de início do estágio supervisionado obrigatório, a data da
apresentação para a banca examinadora e a data limite para entrega dos
documentos

de encerramento

do estágio.

Seção
Da Documentação

III

Necessária

Art.32 Para a realização e início do Estágio Supervisionado Obrigatório
são necessários os seguintes documentos:
I.
Termo de Convênio entre a Unidade Concedente do Estágio e a
Unioeste;
Termo de Compromisso
Unioeste;
II.

III.

entre o estagiário, a Unidade Concedente e a

Plano de Atividades.

IV.
Declaração de Conhecimento
referente ao Estágio Supervisionado.

e Aceite dos Regulamentos

e Legislação

Termo de Convênio, em duas vias, assinado pelo representante
$ 1'
legal da Unidade Concedente é encaminhado, por meio do protocolo a Direção
Geral do Campus de Cascavel da Unioeste para assinatura.

g2'

Termo de Compromisso, em três vias, assinado pelo representante legal
da Unidade Concedente, pelo Docente Orientador, pelo Supervisor e pelo
Estagiário é entregue a Coordenação de Estágio Supervisionado para assinatura.

Q3' Plano de Atividades, em quatro vias, assinado pelo Docente Orientador,
pelo Supervisor de Estágio e pelo Estagiário é entregue â Coordenação de Estágio
Supervisionado
para definição das datas de entrega dos relatórios e para
assinatura.

g4'

Declaração de Conhecimento e Aceite dos Regulamentos e
Legislação referente ao Estágio, assinada pelo estagiário é entregue em via
única a Coordenação de Estágio Supervisionado.

Seção

IV

Dos Relatórios deEstágio

Art.33 Os Relatórios de Estágio Parcial e o Final são obrigatórios e devem
permitir que o Docente Orientador tenha condições de acompanhar
as
atividades desenvolvidas pelo estagiário e avaliar a amplitude de experiências
vivenciadas e sua correlação com o conteúdo ministrado no Curso.
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Q1'everão ser
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entregues

dois relatórios: o Relatório Parcial quando do
cumprimento de 50% (cinquenta porcento) da carga horária do estágio e o Relatório
Final ao término da carga horária de estágio prevista no Plano de Atividades de
Estágio.

Q2's

Relatórios Parcial e Final devem ser entregues ao Docente Orientador,
em datas estipuladas no Plano de Atividades de Estágio de cada estagiário.

g3'

formato de entrega dos relatórios será acordado
Orientador e o Estagiário e registrado no Plano de Atividades.

entre o Docente

Q4's

Relatórios Parcial e Final devem utilizar os modelos aprovados
Colegiado do Curso.

pelo

CAPÍTULO VI
DAAVALIAQAO E FREQUÊNCIA

Art.34 A Avaliação do Estágio Supervisionado
etapas distintas.

$1

Na primeira etapa

Obrigatório

é feita em duas

é avaliado pelo Docente Orientador de Estágio.

g2 Na segunda etapa é avaliado pelo Docente Orientador de Estágio, pelo
Supervisor de Estágio da Unidade Concedente e pela Banca Examinadora.

Q3'odas as

notas referentes a avaliação do Estágio compreendem
valores entre zero (0) e cem (100) e ficam sujeitas, nas composições, aos
critérios de arredondamento estabelecidos pelaUniversidade.

Art.35 A Média Final (MF) é uma composição entre a Avaliação do
Docente Orientador (MDO), a Avaliação do Supervisor de Estágio da Unidade
Concedente (NSE) e a Avaliação da Banca Examinadora (NBE), sendo assim
composta:
MF = 0,35*MDO + 0,50*NSE + 0,15*NBE

Art.36 A Avaliação do Docente Orientador é baseada nas atividades
desenvolvidas e relatadas nos Relatórios Parcial e Final e consiste na média
aritmética simples das notas atribuídas pelos Relatórios Parcial e Final.(MDO)
Art.37 A avaliação do Supervisor de Estágio da Unidade Concedente é
baseada nas atividades desenvolvidas
os
pelo estagiário, considerando
aspectos contidos na ficha de avaliação do estagiário, e devendo, também,
avaliar aspectos relativos
a assiduidade,
conhecimento,
pontualidade,
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hábitos de segurança,
responsabilidade. (NSE)

disciplina,

GOVERNO DO ESTADO

iniciativa, interesse,

relacionamento

humano,

Art.38 A avaliação da Banca Examinadora é feita com base em uma
apresentação do estagiário das atividades desenvolvidas durante seu estágio.
(NBE)

$ 1'
anualmente

formato de apresentação
a Banca Examinadora é definido
pelo Coordenador de Estágio e aprovado pelo Colegiado do Curso.

g2' Banca Examinadora é composta por, no minimo, dois docentes do
Curso de Engenharia Civil e indicada pelo Colegiado doCurso.

g3'ada membro da Banca Examinadora dá uma nota em uma escala de
zero a cem, e a avaliação da Banca Examinadora (NBE)consiste na média
aritmética simples das notas.
Q4'
data para a avaliação da Banca Examinadora é definida no
Cronograma da disciplina aprovado pelo Colegiado do Curso no início do ano
letivo.

Art.39 A frequência é registrada em formulário especifico definido pelo
Colegiado do Curso ou no cartão ponto da empresa, assinados pelo Supervisor
da Empresa.
Art.40 Ao término das atividades de estágio, o estagiário deverá entregar
a Coordenação de Estágio Supervisionado os seguintes documentos:
I.

Conced
II.

Controle de Frequência do Estagiário ou cópia do cartão ponto da Unidade

ente;
Formulário de Avaliação Final do Supervisor

III. Declaração
de Conclusão
Unidade Concedente.

do Estágio

Supervisionado

emitida

pela

Art.41 Os Formulários de Avaliação dos relatórios parcial e final deverão
ser entregues ao Coordenador de Estágio, pelo Docente Orientador.

Art.42 A aprovação no Estágio
conforme os seguintes critérios:
I. cumprimento

Supervisionado

Obrigatório

ocorre

da carga horária prevista no Projeto Pedagógico do Curso;

II. média final (MF) mínima conforme Resolução dos Conselhos Superiores da
Unioeste, em uma escala de zero a cem;
III.

apresentação do estágio a Banca Examinadora;
ANEXO DA RESOLVÇAO N'77/2020-CEPE, de 10 de setembro de 2020.
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IV. cumprimento

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

das exigências estabelecidas neste Regulamento.

0

cumprimento
da carga-horária é atestado pelo Supervisor de
Estágio, no formulário de controle de frequência ou cartão ponto e verificado
pelo Coordenador de Estágio.

g1

g2 A frequência é considerada suficiente se o número de horas registrada
e atestada pelo Supervisor de Estágio for igual ou superior a carga horária da
disciplina prevista no Projeto Pedagógico do Curso, sendo registrado no
Sistema Academus a frequência de 100%.
Quando a carga horária registrada e atestada for inferior a carga
horária da disciplina prevista no Projeto Pedagógico do Curso o discente é
considerado reprovado e será registrado no Sistema Academus a frequência de

g3

0%.
Art.43 A Coordenação de Estágio deve registrar, no Sistema Academus,
todas as notas referentes a avaliação de estágio, a média final e a porcentagem
de frequência.
Art.44 Considerando
as especificidades
didático-pedagógicas
da
disciplina não há revisão de avaliação, segunda chamada, exame final ou
dispensa de frequência, devendo o discente repetir a disciplina, integralmente,
no ano subsequente, em caso de reprovação.
g1 No caso de ausência na apresentação para a Banca Examinadora o
estagiário terá direito a segunda chamada desde os motivos apresentados
sejam aqueles previstos na Resolução N'01/2016-CEPE.

Art.45 Caso durante o desenvolvimento
do estágio venham ocorrer
alterações das atividades inicialmente previstas, o Plano de Atividade de
estágio deve ser reformulado e encaminhado a Coordenação de Estágio
Supervisionado.

Art.46 Visando â avaliação do Estágio durante a fase de acompanhamento

e supervisão é dada ênfase aos seguintes aspectos:
I.

I.
II.
III.
IV.

V.
II.

fatores técnico- eda ó icos:
rendimento noEstágio;
facilidade decompreensão;
nível de conhecimentos teóricos;
organização e método no trabalho;
iniciativa eindependência.
fatores essoais:
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I.

II.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

assiduidade;
disciplina;

III.

sociabilidade;

IV.

desembaraço e cooperação.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47 Ao término do período letivo, a Coordenação de Estágio encaminha
para a Coordenação do Curso todos os documentos relativos a disciplina de
Estágio Supervisionado para guarda, por um prazo de cinco anos.
Art. 48 Os casos omissos são resolvidos pelo Colegiado de Engenharia
a Coordenação de Estágio.

Civil, ouvida

Parágrafo único. Os casos omissos na Resolução dos Conselhos
Superiores da Unioeste são resolvidos pela Pró- reitoria de Graduação, no
âmbito de sua competência e, emcaso de recurso, pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CEPE).
Art.49 A Universidade considera interrompido o Estágio caso o Estagiário
venha a descumprir qualquer disposição deste Regulamento, em particular no
que se refere aos prazos estabelecidos neste instrumento.
Art.50

No Convênio ou Termo de Compromisso
é estabelecida a
responsabilidade pelo seguro contra acidentes pessoais, de caráter obrigatório,
a favor do estagiário.

Art.51 Os modelos do Termo de Convênio e do Termo de Compromisso
são os adotados pelaUnioeste.

Art.52 Os modelos de Plano de Atividades, Declaração de Conhecimento
e Aceite dos Regulamentos e Legislação referente ao Estágio, Controle de
Frequência, Formulário de Avaliação do Docente Orientador, Formulário de
Avaliação Final do Supervisor da Empresa e Declaração de Conclusão do
Estágio Supervisionado Obrigatório são definidos e aprovados no Colegiado do
Curso.
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