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CAPITULO I 

Da Apresentação 

Art. 1º. Os Estágios Supervisionados em Ciências Contábeis são componentes 

curriculares obrigatórios e seguem orientações do Programa Pedagógico do 

Curso, das Normas Acadêmicas da Universidade Católica de Pelotas, da 

Resolução CNE/CES nº 10 DE 2004, a qual institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação, bacharelado, em Ciências Contábeis e 

da Lei nº 11.788/08 – Lei dos Estágios.  

Parágrafo Único. O Estágio Supervisionado começa a ser desenvolvido na 

disciplina de Projeto de Estágio Supervisionado, de 60 horas, para os alunos 

do 7º semestre do curso e tem segmento no 8º semestre com o Estágio 

Supervisionado na prática (com 300 horas), sob supervisão da Coordenação 

de Estágio, vinculados ao Coordenador do Curso de Ciências Contábeis e ao 

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas (CCST).  

Art. 2º. Para os efeitos deste regulamento conceitua-se: 

I – O Estágio Supervisionado tem por objetivo promover a integração entre a 

teoria e a prática, proporcionando ao aluno formação humanística, ética e 

profissional básica nessas esferas do conhecimento, desempenhando 

atividades reais e simuladas, as quais visam desenvolver no aluno as 

habilidades pertinentes. 

II – Estágio Supervisionado é ato educativo para alunos regularmente 

matriculados no curso de Ciências Contábeis, como parte do processo de 

ensino aprendizagem, e deve integrar a programação curricular e didático-

pedagógica por meio de plano de atividades, de forma a efetivar a unidade 

teórico-prática do curso de Ciências Contábeis;  



III – Estagiário é o aluno regularmente matriculado, frequente no curso de 

Ciências Contábeis e apto ao desenvolvimento de atividades que integrem a 

programação curricular e didático-pedagógica do curso; 

IV – Unidade concedente de estágio é a entidade jurídica (ou a ela legalmente 

equiparada), de direito público ou privado, órgão da administração pública e 

instituição de ensino que apresente condições para o desenvolvimento do 

Estágio, previamente conveniada com a instituição de Ensino responsável pelo 

Estágio; 

V – Coordenador de Estágio é o docente integrante da carreira do magistério 

superior, designado pelo Diretor do Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas 

(CCST); 

VI – Orientador de Estágio é o docente do Curso de Ciências Contábeis 

credenciado pelo Coordenador de Estágio, especialista na área do Estágio a 

ser desenvolvido; 

VII – Supervisor de Estágio é o profissional (co)responsável pelo 

acompanhamento e supervisão do estagiário, vinculado à unidade concedente, 

com formação de nível superior na área contábil ou em áreas afins ou, ainda, 

por profissional de área não afim mas com experiência de, no mínimo, dois 

anos na área do Estágio, autorizado pelo Coordenador de Estágio. 

Art.3º. O Estágio deve ser desenvolvido em consonância com a 

regulamentação própria da UCPEL e deste regulamento na forma de carga 

horária obrigatória e/ou carga horária excedente proposta de forma voluntária. 

§1º O Estágio com carga horária obrigatória é aquele indicado no projeto 

pedagógico como tal e deve ser realizado ou validado quando o aluno estiver 

regularmente matriculado neste componente. 

§2º O Estágio com carga horária excedente e proposta de forma voluntária 

ocorre por iniciativa do aluno, podendo ser realizado a partir do segundo 

semestre do Curso. 

                                                CAPÍTULO II 



                        Da Organização e da Administração de Estágio 

Art. 4°. A organização acadêmica do Estágio do Curso de Ciências Contábeis 

envolve a UCPEL, o CCST e a unidade concedente. 

§1º. À UCPEL e ao CCST cabem: 

I – inserir o Estagiário na programação didático-pedagógica do curso; 

II – atribuir carga horária, duração e jornada do curso; 

III – determinar as condições imprescindíveis para a caracterização e definição 

dos campos de Estágio; 

IV – sistematizar, organizar, orientar e avaliar o Estágio; 

V – acompanhar o Estágio, cuidando para que ele se dê na forma prevista em 

lei e conforme sua programação; 

VI – examinar periodicamente os convênios estabelecidos com as unidades 

concedentes. 

§2º. À unidade concedente cabe: 

I – propiciar experiência teórico-prática na área de formação do Estagiário; 

II – elaborar e executar com a interveniente o plano de atividades do estágio; 

III – propiciar a vivência de situações concretas de vida e de trabalho; 

IV – designar o supervisor responsável pelo acompanhamento da execução do 

plano de atividades do estagiário, em conformidade com o inciso VII do Art.2° 

deste regulamento; 

V – oferecer condições ambientais ao estagiário para pleno desenvolvimento 

dos trabalhos; 

VI – participar, por representante devidamente indicado e sempre que 



solicitada, de avaliação dos alunos; 

VII – oferecer relatórios ao CCST, quando solicitados; 

VIII – fazer cumprir e exercer a fiscalização do cumprimento das normas de 

Estágio da UCPEL e do curso de Ciências Contábeis. 

Art. 5°. A responsabilidade pela organização e administração de Estágio deve 

ser do CCST. 

Art. 6°. A coordenação do Estágio deve ser exercida por professores 

integrantes da carreira docente da UCPEL, lotados no CCST, com experiência 

em orientação. 

Art. 7°. A orientação do Estágio deve ser exercida por docentes lotados no 

CCST, com as seguintes atribuições que lhe competem. 

§1°. Assumir a responsabilidade da orientação e avaliação do trabalho prático 

do aluno; 

§2°. Receber o aluno estagiário, pelo período de uma hora semanal durante o 

8° semestre, atribuindo-lhe tarefas compatíveis com o trabalho que lhe 

compete, auxiliá-lo na aplicação dos princípios básicos na área escolhida, bem 

como analisar e debater o material que o aluno lhe apresentar; 

§3°. Participar da banca para a avaliação do estágio realizado pelo aluno. 

Art. 8°. O estágio deve propiciar a complementação do processo de ensino-

aprendizagem e deve ser planejado, executado, acompanhado e avaliado em 

conformidade com o projeto pedagógico do curso de Ciências Contábeis, 

observada a legislação vigente. 

§1°. O Estágio deve ser realizado em unidades que tenham condições de 

proporcionar a unidade teórico-prática na área contábil. 

§2°. O Estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, devendo o 

estagiário, em qualquer hipótese, estar seguro contra acidentes pessoais, sob 



a responsabilidade da UCPEL ou da unidade concedente de Estágio. 

§3°. A realização do Estágio deve dar-se mediante Termo de Compromisso 

celebrado entre o estagiário e a unidade concedente, com interveniência 

obrigatória da UCPEL e do CCST. 

§4°. A jornada total de atividades em Estágio, a ser cumprida pelo estagiário, 

deve compatibilizar-se com o seu horário escolar e com o funcionamento da 

unidade concedente. 

§5°. A jornada total do Estágio Supervisionado obrigatório não deve ser inferior 

a 300 horas de atividades teórico-práticas. 

§6°. A jornada diária para o Estágio não pode ser superior a 6 horas/ 30 horas 

semanais, admitindo-se, porém, diária maior, desde que não superado o total 

de 40 horas semanais, em períodos únicos ou alternados em salas de aula e 

nos campos de Estágio. 

§7°. Nos períodos de férias escolares, a jornada do Estágio é estabelecida de 

comum acordo entre o estagiário e a unidade concedente do Estágio, sempre 

com interveniência da UCPEL e do CCST. 

Art. 9°. Em nenhuma hipótese deve ser cobrada do aluno qualquer taxa 

adicional referente às providências administrativas para a obtenção e 

realização do Estágio. 

Art.10°. O estagiário pode receber bolsa ou outra forma de contraprestação, 

que venha a ser acordada, ressalvando o que dispuser a legislação 

previdenciária. 

Art. 11°. O aluno de Curso de Ciências Contábeis pode propor, a partir do 

segundo semestre, Estágio com carga horária excedente de forma voluntária. 

§1°. O aluno deve apresentar durante o período de Estágio, um ou mais 

relatórios de suas atividades, atendendo orientação do supervisor do Estágio. 

§2°. A pedido do aluno, a carga horária desenvolvida por meio do Estágio com 



carga horária excedente proposto de forma voluntária poderá, após análise do 

coordenador do curso, ser validada como carga horária obrigatória do Estágio, 

mediante critérios definidos pelo CCST. 

Art.12°. O Estágio, proporcionado aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, deve ser realizado em contexto semelhante aquele que atende aos 

demais alunos, levando-se em conta os seguintes requisitos: 

I - compatibilização das habilidades da pessoa com necessidades educativas 

especiais às exigências da função, 

II – adaptação de equipamentos, ferramentas, máquinas e locais de Estágio às 

condições das pessoas com necessidades especiais, fornecendo recursos que 

visem garantir à acessibilidade física e tecnológica e a prestação de assistência 

que se fizer necessária durante o período de Estágio. 

CAPÍTULO III 

Das Atribuições 

Art. 13°. O desenvolvimento do Estágio envolve atribuições do coordenador, do 

orientador e do supervisor. 

§1° Ao Coordenador de Estágio cabem as seguintes atribuições: 

I – interceder junto ao cadastramento de unidades concedentes que 

potencialmente apresentem condições de atender a programação curricular e 

didático-pedagógica do curso de Ciências Contábeis; 

II – verificar se o perfil do supervisor de Estágio atende ao definido neste 

regulamento; 

III – informar ao professor(es) orientador(es) sobre os procedimentos 

pedagógicos e regulamentares que devem ser adotados para a orientação do 

Estágio; 

IV – encaminhar os estagiários para os respectivos orientadores; 



V - elaborar o calendário do Estágio, adequando-o ao calendário acadêmico da 

UCPEL e ao projeto pedagógico do curso; 

VI – encaminhar ao CCST os editais de notas e faltas de acordo com as 

informações recebidas do professor orientador; 

VII – zelar pelo cumprimento da legislação aplicável ao Estágio; 

§2° - Ao orientador de Estágio, com carga horária semanal de 1 hora aula por 

aluno até o limite máximo de cinco horas-aula semanais, exceto em situações 

emergenciais, cabe as seguintes atribuições: 

I - conhecer a unidade concedente; 

II – elaborar o plano de atividades e de acompanhamento do Estágio em 

conjunto com o estagiário e com a unidade concedente, de acordo com o 

regulamento do Estágio do Curso; 

III – orientar o estagiário do desenvolvimento das atividades de estágio; 

IV – verificar o desempenho do estagiário de acordo com o estabelecido neste 

regulamento; 

V – verificar e encaminhar ao Coordenador de Estágio a documentação 

pertinente; 

IV – cumprir e fazer cumprir o calendário de Estágio estabelecido pelo 

Coordenador de Estágio. 

§3° Ao supervisor de Estágio cabem as seguintes atribuições:  

I – receber o estagiário e informá-lo sobre as normas do ambiente do Estágio; 

II – acompanhar as atividades desenvolvidas pelo estagiário; 

III – avaliar o desempenho do estagiário de acordo com o plano de atividades; 

IV – encaminhar a avaliação do estagiário ao orientador do Estágio; 



V – comunicar qualquer ocorrência de anormalidade do Estágio, ao orientador, 

para as providências cabíveis. 

Parágrafo Único. Para o aluno estagiar na própria organização em que 

trabalha, dependerá de aprovação prévia do órgão de estágio. 

                                                 CAPÍTULO IV 

                                          Da Avaliação do Estágio 

Art. 14°. A avaliação é parte integrante do processo de organização e 

acompanhamento do Estágio e deve ser de forma contínua, mediante relatório 

parcial e final, e será avaliado em três momentos conforme segue: 

I – Processo: compreende todo o desenvolvimento do trabalho realizado pelo 

aluno durante o período de Estágio, desde a elaboração do plano de estágio 

até a estruturação final do trabalho, incluindo-se a assiduidade, iniciativa, 

autonomia, responsabilidade, desempenho e capacidade técnica do aluno, bem 

como o conteúdo técnico trabalhado pelo mesmo. 

II – Produto: caracteriza-se pelos resultados alcançados no trabalho, sua 

relevância para o conhecimento científico, relação de coerência entre o plano 

teórico e o prático, conteúdo e consistência técnica, e aplicabilidade, 

consistindo-se de pesquisas, análises, interpretações, diagnósticos, tecnologias 

e sistemas propostos, planos de trabalho, políticas e estratégias 

recomendadas, objetivos e metas alcançadas, entre outros. 

III – Defesa do trabalho: define-se como sendo a avaliação do produto onde o 

aluno deverá expor, argumentar e debater o desenvolvimento e o conteúdo 

teórico e técnico do trabalho realizado. 

§1°. Por tratar-se de uma avaliação individual, de processo e produto ao longo 

de todo o trabalho de Estágio, o aluno que obtiver um grau inferior a 7,0 (sete) 

na avaliação do processo pelo seu orientador será considerado reprovado não 

cabendo a defesa do trabalho em banca. 



§2°. No caso de reprovação de aluno em banca pela análise do produto final de 

estágio, não caberá uma segunda banca de avaliação (revisão) tendo em vista 

que o produto final não sofrerá alteração, ficando impossibilitado o aluno a 

cursá-lo em regime de dependência. 

§3°. Quando o aluno, que desenvolver Estágio com carga horária excedente de 

forma voluntária, requerer aproveitamento para a carga horária obrigatória, 

deve submeter-se ao processo de avaliação na forma prevista no critério de 

avaliação deste componente curricular. 

Art. 15°. O relatório final será apreciado por uma Banca, aprovada pelo CCST 

e composta por três membros, sendo dois obrigatoriamente professores 

integrantes do curso de Ciências Contábeis, obedecendo-se roteiro e padrões 

técnicos apresentados neste regulamento, sendo entregue em três vias, das 

quais uma permanecerá em poder definitivo no CCST. 

§1°. O membro da banca, que não for professor integrante do Curso, pode ser 

professor, empresário, consultor, dirigente de órgão público, exigindo-se que 

tenha curso superior completo em área afim. 

§2°. Os membros da banca examinadora receberão relatórios de estágio para 

análise, no mínimo 5 (cinco) dias antes da defesa, apresentando por escrito ao 

Coordenador de estágio suas impressões sobre o trabalho até o dia da defesa 

oral. 

Art. 16°. A defesa oral ocorrerá em local, data e horário marcado pelo CCST. 

§1°. Cada membro da banca terá até 30 (trinta) minutos para arguir o aluno. 

§2°. O membro da banca examinadora deve questionar ao aluno e não tentar 

responder-lhe ou dar a resposta se não souber responder. 

§3°. Os membros da banca registrarão resultado de seu julgamento em ficha 

de avaliação, cada fator terá um peso, a este fator será atribuído um grau de 0 

a 10, sendo o número de pontos obtidos através do produto dos graus pelo 

peso dos fatores. 



§4°. Será considerado aprovado o aluno que conseguir grau igual ou superior a 

7,0 (sete), sendo o resultado da avaliação fornecida aos alunos, no mínimo 24 

horas após o término da referida avaliação.                        

CAPÍTULO V 

Dos Direitos e Deveres do Aluno 

Art. 17°. São direitos do aluno, além de outros assegurados pela Universidade 

e por lei: 

I – dispor dos elementos necessários à execução de suas atividades, dentro 

das possibilidades científicas, técnicas e financeiras da UCPEL; 

II – conhecer a programação das atividades a serem desenvolvidas; 

III – ser previamente informado sobre a forma de avaliação. 

Art. 18°. São deveres dos alunos, além de outros estabelecidos pela 

Universidade e por lei; 

I – cumprir este regulamento; 

II – apresentar nos prazos estabelecidos, os relatórios para avaliação; 

III – manter contatos constantes com o orientador e com o professor 

supervisor; 

IV – responsabilizar-se pelo uso de direitos autorais resguardados por lei, a 

favor de terceiros, quando das citações, cópias ou transcrições de trechos de 

outrem; 

V – zelar pelo patrimônio da Universidade. 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais 



Art. 19°. Caso o aluno não realize a entrega do relatório final na data prevista 

pela Coordenação de Estágio, deverá fazê-lo até a data limite do exame do 

respectivo semestre, ficando a defesa para o semestre seguinte. Não sendo o 

relatório entregue até esta data, o aluno deverá repetir o trabalho em outra 

área. 

Art. 20°. A suspensão do trabalho de estágio e consequente aproveitamento da 

matrícula para o semestre seguinte poderá ser requerido pelo aluno à 

Coordenação do CCST até a data fixada para a entrega dos planos de estágio. 

 Art. 21°. Este regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 


