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REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADODO OBRIGATÓRIO DO 

CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL DA UESB 

 

1. Conceito 

O Estágio Supervisionado Obrigatório destina-se a proporcionar aos alunos uma visão da 

profissão, dentro de uma realidade atual, desenvolvida mediante uma visão mais realista da 

profissão de Engenheiro Florestal através de um programa planejado para permitir aos alunos a 

percepção dos aspectos básicos e aplicados de sua futura profissão, através de contatos com 

instituições públicas e privadas que atuam nas áreas.  

 

2. Objetivo  

O Estágio Supervisionado Obrigatório visa complementar a formação e o aprimoramento 

acadêmico do estudante de Engenharia Florestal constituindo uma oportunidade para aquisição 

de experiência pré-profissional.  

 

3. Características 

O Estágio Supervisionado Obrigatório em Engenharia Florestal será estruturado de acordo com 

as seguintes características:  

O aluno deverá planejar, juntamente com seu Supervisor de Estágio, um programa dentro de 

entidades públicas ou privadas, ligadas aos setores de atividade florestal envolvendo os 

seguintes campos de atuação:  

- Produção;  

- Transformação;  

- Administração e Legislação Florestal;  

- Pesquisa;  

- Extensão.  

 

4. ORGANIZAÇÃO E VALIDAÇÃO 

O Programa de Estágio Supervisionado Obrigatório do curso de Engenharia Florestal será 

organizado pela Coordenação de Estágio Supervisionado Obrigatório do Curso, tendo como 

coordenador o professor responsável pela disciplina, baseando-se no Regulamento de Estágio 

Supervisionado Obrigatório do Curso de Engenharia Florestal da UESB, Resolução CONSEPE 

Nº 33/2005 e seus anexos da UESB e validado pela Coordenação Geral de Estágio, segundo 
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Regimento Interno da UESB, Capítulo XI – Dos Estágios Supervisionados – Art. 138, que fará 

cumprir todas as deliberações, em consonância com as determinações decorrentes da legislação 

em vigor, lei 11788/2008.  

 

EXIGÊNCIAS 

4.1. Considerando que o Estágio Supervisionado Obrigatório tem como objetivo o contato 

direto do estudante com ambientes e práticas da profissão, exigindo conhecimentos 

prévios, fica definido que o aluno do curso de Engenharia Florestal só poderá executar 

esta atividade a partir do 3º período, com solicitação junto à Coordenação de Estágio 

Supervisionado Obrigatório do Curso de Engenharia Florestal.  

4.2. O aluno só poderá solicitar matrícula na disciplina Estágio Supervisionado Obrigatório, 

no semestre que for realizar o Estágio e após concluir todos os pré-requisitos previstos 

no Projeto Pedagógico.   

4.3. O aluno deverá entregar a documentação de Estágio Supervisionado Obrigatório em até 

30 dias após o término do estágio, sob pena de perda da carga horária do estágio 

realizado. 

4.4. O aluno deverá assinar e providenciar as assinaturas, no termo de compromisso do 

estagiário, do representante da Pró-reitoria de graduação e Representante da 

Concedente do estágio.  

4.5. O aluno será avaliado através de uma ficha de avaliação (ANEXO 1) a ser preenchida e 

pontuada pelo Supervisor Externo de Estágio e encaminhada à Coordenação de estágio 

do curso, bem como aprovação do relatório de estágio tanto pelo supervisor quanto 

pelo orientador, o qual para tal deve ser considerado satisfatório. 

4.6. Para atender o conceito satisfatório do Estágio Supervisionado Obrigatório o aluno 

deverá obter pontuação igual ou superior a 42 pontos que equivale à média 7,0 na 

referida instituição. Do contrário, o estágio será considerado insatisfatório não sendo 

utilizado para a complementação da carga horária total. 

4.7. O cumprimento total da carga horária, com aproveitamento satisfatório, é condição 

para a integralização curricular, consequentemente, para a conclusão do curso. 

 

5. CARGA HORÁRIA  

5.1. De acordo com o projeto do Curso da Engenharia Florestal da UESB a carga horária 

estabelecida para o Estágio Supervisionado Obrigatório é de 225 (duzentas e vinte e 
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cinco) horas considerando a Resolução CNE/CES nº 03/2006, que Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia. 

 

5.2. Para o cumprimento da carga horária total o aluno poderá realizar o estágio 

preferencialmente em outras instituições de ensino, empresas públicas e privadas, entre 

outras, observando sempre a existência de convênio válido entre a UESB e a 

CONCEDENTE. A realização de Estágio Supervisionado Obrigatório na UESB poderá 

ser autorizada pela Coordenação de Estágio Obrigatório do Curso.  

 

6. ATRIBUIÇÕES DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

6.1. Solicitar a Carta de Encaminhamento ao Coordenador de Estágio. 

6.2. Cumprir o Cronograma de Atividades de Estágio Obrigatório estabelecido pela 

Coordenação de estágio. 

6.3. Levar as dificuldades teórico-práticas encontradas no Estágio Supervisionado 

Obrigatório ao Supervisor, ao Orientador e à Coordenação de Estágio para análise e 

discussão das alternativas de assistência. 

6.4. Elaborar Relatório das Atividades de Estágio Supervisionado Obrigatório e encaminhá-

lo à Coordenação de Estágio para que o mesmo tome ciência e realize a avaliação das 

atividades diárias realizadas pelo aluno estagiário. 

6.5. Responsabilizar-se pela reprodução do Regulamento de Estágio Supervisionado 

Obrigatório, para uso próprio, disponibilizado pela coordenação de Estágio do Curso 

de Engenharia Florestal da UESB. 

 

7. ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO 

7.1. Manter permanente intercâmbio de informações com a Coordenação Geral de Estágio 

localizado na Gerência Acadêmica. 

7.2. Realizar visitas, quando necessário, para abertura de novos campos de estágio 

supervisionado, bem como para assegurar a qualidade dos estágios realizados. As 

visitas deverão ser viabilizadas pela Universidade, no que se refere aos custos com o  

deslocamento, hospedagem e diárias, caso seja necessário. 
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7.3. Manter a Coordenação Geral de Estágios informada quanto às necessidades de 

ampliação de locais para Estágio Supervisionado através do encaminhamento de 

relatórios semestrais e sempre que necessário. 

7.4. Avaliar tecnicamente os locais de estágio supervisionado sempre que solicitado pela 

Coordenação Geral de Estágio. As visitas deverão ser viabilizadas pela Universidade, 

no que se refere aos custos com o  deslocamento, hospedagem e diárias, caso seja 

necessário. 

7.5. Supervisionar quando necessário os locais onde ocorrem os estágios através de visitas 

periódicas às mesmas. As visitas deverão ser viabilizadas pela Universidade, no que se 

refere aos custos com o  deslocamento, hospedagem e diárias, caso seja necessário. 

7.6. Receber e analisar os relatórios dos alunos enviados pelos supervisores externos de 

estágio identificando a atuação dos mesmos nas áreas de conhecimento exigidas no 

projeto pedagógico do Curso de Engenharia Florestal. 

7.7. Quando o aluno desenvolver atividades de Estágio Supervisionado Obrigatório fora da 

Instituição de Ensino, o Coordenador da disciplina Estágio Supervisionado Obrigatório 

poderá designar professores Orientadores pertencentes ao quadro docente efetivo da 

UESB para acompanhamento das atividades desenvolvidas e correção de relatório de 

atividades. 

7.8. O professor orientador deverá devolver o relatório de atividades, corrigido e assinado, 

ao Coordenador do Estágio Obrigatório em até 20 dias após o recebimento do mesmo. 

7.9. Encaminhar ofícios de solicitação de continuidade de estágio para as Unidades, com 

antecedência, considerando o início do semestre letivo; 

7.10. Manter documentação referente ao Estágio arquivada; 

7.11 Promover, manter e incentivar a integração e unicidade dos conteúdos das linhas de 

estágio; 

7.12 Controlar as atividades relativas ao Estágio Supervisionado Obrigatório, para que 

sejam respeitadas as normas legais e o Regulamento de Estágio Supervisionado Obrigatório 

do Curso. 

7.13 Encaminhar quando necessário a documentação comprobatória pertinente à conclusão 

do Estágio Obrigatório à Coordenação Geral de Estágio para arquivamento. 

7.14 Cumprir e fazer cumprir as determinações previstas no Regulamento de Estágio 

Supervisionado Obrigatório do Curso de Engenharia Florestal. 
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7.15  Encaminhar ao Supervisor Externo de Estágio quando solicitado cópia do 

regulamento do Estágio Supervisionado Obrigatório. 

 

8. DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO 

 

8.1 Orientar e acompanhar as atividades teórico-práticas realizadas pelo aluno 

estagiário. 

8.2 Elaborar e responsabilizar-se pela execução do Cronograma de Atividades do 

Estágio Supervisionado Obrigatório. 

8.3 Orientar o aluno estagiário a ter uma postura profissional coerente com os princípios 

da ética. 

8.4 Oferecer oportunidades de aprendizado para o aluno estagiário no campo de prática, 

utilizando conteúdos e modelos atualizados e que sejam socialmente significativos. 

8.5 Promover atividades que visem à complementação de estudos anteriormente 

desenvolvidos em sala de aula, favorecendo a articulação teorico-prática. 

8.6 Realizar avaliações formais e informais periódicas visando otimizar os meios 

disponíveis para alcance de resultados satisfatórios. 

8.7 Avaliar a frequência dos alunos estagiários nas atividades de estágio supervisionado 

previstas no cronograma. 

8.8 Realizar acompanhamento e avaliação do aluno estagiário através do preenchimento 

da Ficha de Avaliação do Aluno Estagiário (ANEXO 1). 

8.9 Encaminhar a documentação comprobatória pertinente à conclusão do Estágio 

Supervisionado Obrigatório à Coordenação de Estágio Obrigatório do Curso de Engenharia 

Florestal. 

8.10 Manter a coordenação de Estágio Supervisionado Obrigatório informado sobre 

qualquer ocorrência que esteja prejudicando o bom desenvolvimento do estágio. 

8.11 Controlar as atividades relativas ao Estágio Supervisionado Obrigatório, para que 

sejam respeitadas as normas legais e o Regulamento de Estágio Supervisionado Obrigatório do 

Curso. 

8.12 Cumprir e fazer cumprir as determinações previstas no Regulamento de Estágio 

Supervisionado Obrigatório do Curso de Engenharia Florestal. 

8.13 Corrigir, assinar e aprovar o relatório final de atividades ao final do estágio. 
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9. DAS ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO 

 

9.1 Acompanhar e avaliar as atividades teórico-práticas que serão desenvolvidas pelo aluno 

estagiário, através do plano de trabalho apresentado pelo Supervisor de Estágio; 

9.2 Avaliar tecnicamente os locais de estágio supervisionado sempre que solicitado pela 

Coordenação Geral de Estágio. As visitas deverão ser viabilizadas pela Universidade, no que se 

refere aos custos com o deslocamento, hospedagem e diárias, caso seja necessário; 

9.3 Orientar o aluno estagiário a ter uma postura profissional coerente com os princípios da 

ética; 

9.4 Manter a coordenação de Estágio Supervisionado Obrigatório do Curso informado sobre 

qualquer ocorrência que esteja prejudicando o bom desenvolvimento da relação  entre o 

orientador e estagiário; 

9.5 Assinar termo de compromisso de estágio e plano de atividades juntamente com o 

Supervisor e o Estagiário; 

9.6 O professor orientador deverá devolver o relatório de atividades, corrigido e assinado, 

ao Coordenador do Estágio Obrigatório em até 20 dias após o recebimento do mesmo; 

9.7 Corrigir, aprovar e assinar o relatório final de atividades ao final do estágio. 

 


