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COMUNICADO COORDSIS N
o
 01/2017 

 

 

 

 

 

 C O M U N I C A D O 

 

I – DAS MODALIDADES E CRITÉRIOS 
 
1. As Práticas Profissionais Supervisionadas são componente curricular obrigatório do Curso de Sistemas 

de Informação da Faculdade de Balsas, correspondendo ao Estágio Supervisionado, devendo o mesmo ser 

oferecido aos alunos regularmente matriculados no quinto e sexto semestre do referido curso através das 

disciplinas de Prática Profissional Supervisionada I e Prática Profissional Supervisionada II, podendo ser 

integralizadas até o sétimo semestre. O aluno que não concluir todas suas práticas até o sétimo semestre 

regularmente não poderá se matricular na disciplina de trabalho de conclusão de curso no semestre seguinte 

(oitavo). 

 

Parágrafo Primeiro – A carga horária total das práticas supervisionadas não poderá ser inferior a oitenta horas 

por semestre, não se computando, para fins de integralização do currículo pleno do curso, qualquer carga 

horária excedente. 

 

2. As Práticas Profissionais Supervisionadas podem ser realizadas em organizações públicas ou privadas 

ou não governamentais e demais organizações que tenham condições de proporcionar ao estagiário 

experiência prática e aperfeiçoamento técnico-científico e de relacionamento humano. 

 

Parágrafo Primeiro – É obrigatória a celebração de Termo de Compromisso entre o estagiário, a parte 

concedente do estágio e a Instituição de Ensino Superior. No Termo de Compromisso poderão estar incluídas 

normas complementares a este comunicado.  

 

Parágrafo Segundo – A Prática Profissional Supervisionada deverá ser realizada em uma única instituição 

concedente de estágio. Nos casos de interrupção da prática, por motivos alheios ao estagiário, novas 

providências poderão ser tomadas pelo Supervisor de Estágio ouvida a Coordenação do Curso. 

 

3. A Prática Profissional poderá ser realizada na própria Faculdade de Balsas mediante desenvolvimento de 

Projetos de Extensão e/ou Pesquisa que vise atender às necessidades e/ou interesses da própria Instituição, 

COMUNICA OS PROCEDIMENTOS PARA 

REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO NO ÂMBITO DO CURSO 

DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA 

FACULDADE DE BALSAS. 

  

O Coordenador do Curso de Sistemas de Informação da Faculdade de 

Balsas, no uso de suas atribuições regimentais, em especial a prevista 

no Artigo 52º, bem como, considerando a necessidade de 

complementar o Regulamento do Estágio Supervisionado aprovado pela 

Resolução COP 09/2008 de 19 de dezembro de 2008, conforme 

determina o Art. 6º do presente regulamento, faz o seguinte 
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de instituições conveniadas ou de outros segmentos da comunidade, sob a orientação de professor 

pertencente ao quadro docente da Faculdade. 

 

4. As Práticas Profissionais Supervisionadas deverão estar vinculadas pelo menos a uma das seguintes 

áreas de conhecimento descritas pelo CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico: Computabilidade e Modelos de Computação; Linguagens Formais e Autômatos; Análise de 

Algoritmos e Complexidade de Computação; Lógicas e Semântica de Programas; Matemática Simbólica; 

Modelos Analíticos e de Simulação; Linguagens de Programação; Engenharia de Software; Banco de Dados; 

Sistemas de Informação; Processamento Gráfico; Hardware; Arquitetura de Sistemas de Computação; 

Software Básico; Teleinformática, mais as áreas de Redes de Computadores e Segurança da Informação. 

 

  

II – DOS PROCEDIMENTOS 

 

5. Cada Estagiário contará com um Orientador de Atividades com experiência profissional comprovada na 

área de aplicação do estágio, indicado pela Instituição Concedente do Estágio. 

6.  O Supervisor de Estágio juntamente com uma equipe de professores orientadores acompanharão o 

desenvolvimento da Prática profissional. 

 

Parágrafo Primeiro – No caso da Prática Supervisionada ser realizada na própria Faculdade de Balsas, o 

Professor Orientador poderá acumular o papel de Orientador de Atividade, desde que o mesmo seja o 

professor responsável pelo projeto em questão. 

 

7. Para a realização da Prática Supervisionada, cada estagiário elaborará um Plano Individual de Práticas 

que deve atender aos objetivos estabelecidos no Regulamento do Estágio Supervisionado da Faculdade de 

Balsas e aos interesses da Instituição Concedente do Estágio, observadas as normas divulgadas pelo 

Supervisor de Estágios. 

 

8. O Relatório Final do Estágio deverá ser apresentado ao final do semestre, independentemente do 

período cumprido na Instituição Concedente do estágio. O Orientador de Atividades deverá entregar o 

formulário de satisfação relacionado a Prática Profissional realizada. 
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III DAS COMPETÊNCIAS 

 

9. Compete ao Coordenador do Curso, além das obrigações descritas no Art. 8º do Regulamento do 

Estágio Supervisionado da Faculdade de Balsas aprovado pela Resolução COP 09/2008 de 19 de dezembro 

de 2008: 

a) Aprovar disposições complementares a este Comunicado, ouvida a Direção Acadêmica. 

b) Aprovar a lista de Professores Orientadores e seus respectivos orientandos. 

c) Deliberar sobre casos omissos a este comunicado e ao Regulamento do Estágio Supervisionado da 

Faculdade de Balsas. 

 

10. Compete ao Supervisor de Estágio, além das obrigações descritas no Art. 8º do Regulamento do Estágio 

Supervisionado da Faculdade de Balsas aprovado pela Resolução COP 09/2008 de 19 de dezembro de 2008: 

a) Responsabilizar-se pelos registros acadêmicos relacionados a Práticas Profissionais Supervisionadas, 

em especial, pelos existentes no Portal do Professor. 

b) Representar a Faculdade de Balsas junto à Instituição Concedente do Estágio. 

c) Cumprir e fazer cumprir o Plano Individual de Prática estabelecido em concordância com o estagiário, o 

Regulamento do Estágio Supervisionado da Faculdade de Balsas, bem como, as normas 

complementares contidas neste comunicado. 

d) Instruir os estagiários, Professores Orientadores e Orientadores de Atividades quanto ao correto 

preenchimento dos formulários necessários para a sistematização da Prática Supervisionado, do Plano 

Individual de Estágio e do Relatório Final de Estágio, bem como, outros documentos que, 

eventualmente, sejam necessários. 

e) Realizar reuniões periódicas com os estagiários, orientando-os quanto aos critérios a serem observados 

e às condições necessárias para a boa realização das atividades envolvidas nas Práticas 

Supervisionadas. 

f) Realizar reuniões semanais com a equipe de professores orientadores demonstrando os diagnósticos 

das atividades práticas, promovendo uma análise interdisciplinar da execução das atividades 

considerando a concretização do desenvolvimento de habilidades e competências do estudante. 

g) Aprovar os Planos Individuais de Estágio e suas eventuais alterações. 

 

11. Compete ao Professor Orientador, além das obrigações descritas no Art. 11º do Regulamento do Estágio 

Supervisionado da Faculdade de Balsas aprovado pela Resolução COP 09/2008 de 19 de dezembro de 2008: 

a) Orientar o estagiário na elaboração do Plano Individual de Estágio e do Relatório Final de Estágio, bem 

como, de outros relatórios que forem solicitados. 

b) Orientar o estagiário no desenvolvimento de suas atividades práticas. 

c) Avaliar a atuação e o aproveitamento dos estagiários sob sua orientação nas respectivas atividades de 

estágio. 

d) Auxiliar o Supervisor de Estágio nas atividades que lhe forem solicitadas. 
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12. Compete ao aluno estagiário, além das obrigações descritas no Art. 12º do Regulamento do Estágio 

Supervisionado da Faculdade de Balsas aprovado pela Resolução COP 09/2008 de 19 de dezembro de 2008: 

a) Atender integralmente ao disposto neste comunicado. 

b) Comparecer às reuniões convocadas pelo Supervisor de Estágio e aos encontros de orientação 

agendados pelo Professor Orientador. 

c) Apresentar ao Supervisor de Estágio e/ou Professor Orientador, nos prazos estabelecidos, todos os 

relatórios e demais documentos acadêmicos solicitados. 

d) Cumprir fielmente o planejamento informado no Plano Individual de Estágio, justificando toda eventual 

alteração que se fizer necessária. 

e) Realizar todas as avaliações previstas e solicitar, quando couber, a revisão dos resultados obtidos junto 

ao Supervisor de Estágios. 

f) Entregar uma cópia Digital do Relatório Final de Práticas. 

 

IV DAS AVALIAÇÕES 

 

13. O acompanhamento das atividades do estagiário será realizado pelo Orientador de Atividades, pelo 

Professor Orientador e pelo Supervisor de Estágio. 

 

14. O controle de frequência do aluno estagiário em suas atividades práticas e nas reuniões previamente 

agendadas será realizado, respectivamente, pelo Orientador de Atividades e pelo Supervisor de Estágio. 

 

15. Os itens avaliativos que compõem a avaliação do estágio, bem como seus respectivos pesos, são os 

seguintes: 

a) Relatório Parcial de Atividades, entregue ao Professor Orientador quando a atividade de estágio 

supervisionado tiver alcançado cinquenta por cento (50%) de sua carga horária curricular total. Este 

item avaliativo corresponderá a vinte por cento (20%) da nota final. 

b) Relatório Final de Atividades, entregue ao Professor Orientador no final do semestre letivo. Este item 

avaliativo corresponderá a vinte por cento (20%) da nota final. 

c) Frequência nas atividades práticas de estágio, cujo relatório será encaminhado ao Supervisor de 

Estágio pelo Orientador de Atividades da Instituição Concedente do Estágio ou pelo professor 

Orientador. Este item avaliativo corresponderá a dez por cento (10%) da nota final. 

d) Frequência nas reuniões e encontros de orientações promovidos e controlados, respectivamente, pelo 

Supervisor de Estágio e Professor Orientador. Este item avaliativo corresponderá a dez por cento (10%) 

da nota final. 

e) Apresentação e defesa do Relatório Final de Estágio para banca examinadora a ser indicada pelo 

Supervisor de Estágio. Este item avaliativo corresponderá a quarenta por cento (40%) da nota final. 
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16. Conforme o Art. 14º do Regulamento do Estágio Supervisionado da Faculdade de Balsas, é considerado 

aprovado o aluno que obtiver conceito final igual ou superior a sete (7.0). 

 

17. Este comunicado entra em vigor a partir de sua data de publicação e revoga o comunicado 

COORDSIS Nº 01/2009.  

 

 

 

Balsas, MA, 30 de janeiro de 2017. 

 

 

Junior Marcos Bandeira 

Coordenador do Curso de Sistemas de Informação 


