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REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

DO CONCEITO, FINALIDADE E OBJETIVOS 

Art. 1º - O estágio supervisionado da Faculdade Balsas é um componente curricular do projeto 
pedagógico de um curso, devendo ser inerente ou complementar à formação acadêmica 
profissional, como parte do processo de ensinar e aprender, de articulação teoria e prática e como 
forma de interação entre a Instituição, as organizações e a sociedade. 

 

Art. 2º - A atividade de estágio é de natureza exclusivamente discente e terá como finalidade: 

I. Aprimoramento conceitual; 

II. Preparação técnica e profissional; 

III. Articulação com o mercado de trabalho. 

 

Art. 3º - São objetivos do estágio supervisionado: 

I. Oportunizar ao acadêmico um contato mais direto e sistemático com a realidade 
profissional, visando à concretização dos pressupostos teóricos, associados a 
determinadas práticas específicas; 

II. Capacitar o estagiário para atividades de investigação, análise e intervenção na 
realidade profissional específica; 

III. Possibilitar ao estagiário a aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso; 

IV. Proporcionar ao estagiário o contato com novas alternativas de trabalho; 

V. Viabilizar a realização de experiências acadêmicas em situações concretas, 
relacionadas com a área de conhecimento do curso; 

VI. Possibilitar ao estagiário a construção de suas próprias condutas afetivas, cognitivas, 
técnicas e de relacionamento, numa dimensão prospectiva do seu desempenho 
profissional; 

VII. Socializar os resultados obtidos nas atividades de estágio, tendo em vista o papel da 
Faculdade de Balsas, no sentido da disseminação do conhecimento produzido. 

 

DAS MODALIDADES 

Art. 4º - O estágio supervisionado da Faculdade de Balsas é caracterizado segundo a sua 
vinculação com os cursos regulares por ela oferecidos, e sua modalidade e critérios devem 



 

Regulamento do Estágio Supervisionado 

 

2 

2 

atender as premissas contidas nas diretrizes curriculares nacionais de cada curso e, em especial, 
do seu Projeto Pedagógico. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É considerado estágio supervisionado, para efeitos deste 
regulamento, aquele previsto na estrutura curricular do curso e à luz das diretrizes pedagógicas 
contidas no respectivo projeto pedagógico, em especial quanto aos critérios e os procedimentos 
para sua realização.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - O estágio supervisionado pode ser realizado na própria Instituição ou 
em locais de interesse dela, mediante celebração de convênio. 

 

Art. 5º - As modalidades do estágio supervisionado devem ser organizadas de modo a atender a 
especificidade de cada curso, em conformidade com o seu projeto pedagógico.  

 

Art. 6o - Cada curso deve definir, em comunicado específico do seu coordenador, as modalidades, 
critérios, procedimentos e os mecanismos de avaliação do estágio supervisionado no seu curso, 
ouvida a direção acadêmica. 

 

DA ESTRUTURA 

 Art. 7º - A estrutura para a oferta do estágio supervisionado em cada curso é constituída: 

I. Pelo coordenador do curso; 

II. Pelo supervisor de estágio; 

III. Pelos docentes orientadores. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O supervisor de estágio é indicado pelo coordenador do curso e a ele 
subordinado, ouvida a direção acadêmica, e nomeado por portaria pelo diretor geral.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os docentes orientadores devem obrigatoriamente ser docentes 
vinculados ao curso, com aderência à modalidade de estágio desenvolvida, e cuja aprovação 
caberá ao supervisor de estágio.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - O número máximo de orientandos por docente orientador será 
definido em comunicado específico pela coordenação de curso, ouvida a direção acadêmica.  

 

Art. 8º - Cabe ao coordenador do curso e ao supervisor de estágio, sempre em consonância com 
o presente regulamento e o projeto pedagógico do curso:  

I. Estabelecer as modalidades de oferta do estágio supervisionado; 

II. Definir os critérios e os procedimentos operacionais para a realização do estágio 
supervisionado; 
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III. Divulgar o calendário das atividades inerentes à realização do estágio supervisionado; 

IV. Desenvolver os formulários, relatórios e os controles necessários para o adequado 
desenvolvimento e acompanhamento do estágio supervisionado; 

V. Manter atualizado o controle dos estagiários e das organizações envolvidas no estágio 
supervisionado; 

VI. Manter atualizado o controle dos relatórios de estágio desenvolvidos, assim como, os 
relatórios de desempenho dos alunos e dos docentes orientadores; 

VII. Encaminhar para a secretaria geral o resultado final das avaliações do estágio 
supervisionado, para os devidos registros acadêmicos; 

VIII. Assinar os documentos e demais formulários relativos à realização do estágio 
supervisionado; 

IX. Comunicar para a diretoria geral a relação dos docentes orientadores envolvidos, com 
os respectivos orientandos, modalidades e organizações envolvidas. 

 

DOS CAMPOS 

Art. 9º - São considerados campos para a realização do estágio supervisionado, organizações 
públicas, privadas, não governamentais e demais organizações onde o aluno possa desenvolver 
seu estágio, nos termos e propósitos do presente regulamento. 

 

DA HABILITAÇÃO E SUBMISSÃO 

Art. 10º - O aluno habilitado à realização do estágio supervisionado, em conformidade com as 
diretrizes do projeto pedagógico do curso e da sua estrutura curricular, deverá se submeter ao 
presente regulamento, assim como, ao comunicado específico da coordenação do seu curso e 
atender aos demais procedimentos exigidos pela supervisão de estágio. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Implica em pendência curricular no curso quando o aluno não atender ao 
caput do presente artigo. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DOS DOCENTES ORIENTADORES 

Art. 11º - Cabe aos docentes orientadores: 

I.  Atender integralmente ao disposto neste regulamento; 

II. Cumprir os prazos e os procedimentos definidos pela coordenação do curso e pela 
supervisão de estágio.  
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DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

Art. 12º - Cabe ao aluno estagiário: 

I. Atender integralmente ao disposto neste regulamento; 

II. Cumprir os prazos e os procedimentos definidos pela coordenação do curso e pela 
supervisão de estágio. 

 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 13º - A avaliação do desempenho do aluno no estágio supervisionado deve levar em 
consideração aspectos conceituais, técnicos, atitudinais e de comunicação oral. 

 

Art. 14º - Para fins de atribuição do conceito final e de aprovação no estágio supervisionado 
devem ser considerados os seguintes critérios: 

I. É considerado aprovado, o aluno que obtiver conceito final igual ou superior a 7,0 
(sete);  

II. Caso o aluno obtiver conceito final inferior a 7,0 (sete), ele deverá refazer o estágio 
nos termos deste regimento e dos demais comunicados emanados da coordenação do 
curso e da supervisão de estágio. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os itens avaliativos e seus respectivos pesos que compõem a avaliação 
do estágio, para fins de atribuição do conceito final, devem constar no comunicado específico da 
coordenação do curso e da supervisão de estágio. 

 

DISPOSIÇÒES GERAIS 

Art. 15º - É permitido ao aluno ocupar de forma exclusiva e integral um período letivo para realizar 
o Estágio Supervisionado mediante anuência prévia da direção acadêmica. 

 

Art. 16º - Cabe ao coordenador do curso e ao supervisor de estágio a responsabilidade pelas 
proposições de melhoria do presente regulamento. 

 

Art. 17º - O presente regulamento do estágio supervisionado entra em vigor na data de sua 
aprovação. 

 


