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  REGULAMENTO de  

ESTÁGIO DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UNICEP 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 1º - O presente regulamento de Estágio oferece aos alunos do Curso de 

Bacharelado em Ciências Biológicas do Centro Universitário Central Paulista - UNICEP 

uma normatização das atividades pertinentes ao seu cumprimento. 

 

Artigo 2º - O Estágio é entendido como um período em que por meio da vivência 

profissional, o aluno possa aplicar o método científico, que vem sendo desenvolvido 

desde o início do curso. É um período de permanência, absorção, elaboração e 

reelaboração do conhecimento em ambiente real de trabalho, onde o aluno passa por 

desafios nos aspectos técnicos, culturais, científicos, éticos e humanos da profissão de 

biólogo bacharel. 

 

Artigo 3º - O estágio, atividade essencial à formação do bacharel, supõe uma 

relação entre alguém que já é um profissional reconhecido em um ambiente de 

trabalho e um aluno estagiário. É também um momento para se verificar e provar em 

si e no outro, a realização das competências para o exercício profissional exigidas dos 

formandos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O estágio possibilita ao estagiário a 

complementação da articulação entre a teoria e a prática profissional 

por meio de diversas atividades passíveis de serem desenvolvidas. Tais 

atividades resumem-se em revisões bibliográficas, montagem de 

laboratórios e coleções, auxílio e participação em projetos de pesquisa e 

desenvolvimento de projetos científicos em laboratório ou no campo. 

 

Artigo 4º - Os alunos devem optar dentre as atividades apresentadas no Art. 3º - § 

único ou outras pertinentes, respeitando-se a permissão da Unidade concedente, 

sendo obrigatório o cumprimento da carga horária de estágio.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: As atividades desenvolvidas durante o estágio 

serão avaliadas pelo supervisor de estágio segundo critérios definidos 

pelo supervisor e homologados pelo Colegiado do Curso. 

 

CAPÍTULO II 

DA DEFINICÃO de ESTÁGIO 

 

 

Artigo 5º - Para os fins do disposto neste regulamento, O Estágio 

Supervisionado, regulamentado pela Lei n.º 6.494 de 07/12/77, é um 

procedimento didático-pedagógico constituído por “atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em 

situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em 

geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob 

responsabilidade e coordenação da Unidade concedente”. 
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CAPÍTULO III 

DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

Artigo 6º - Constituem campos de estágio as instituições públicas e privadas, a 

comunidade em geral e a própria UNICEP. 

 

Artigo 7º -  Os campos de estágio são oferecidos pela Instituição ou são 

selecionados pelo aluno. 

 

Artigo 8º - Os setores ou unidades da universidade, para se constituírem em 

campos, deverão possuir regulamentos específicos, fixando diretrizes nas quais 

estarão explícitas as condições para o seu desenvolvimento. 

 

Artigo 9º -  Estágios em empresas ou Instituições externas, dentro ou fora do 

estado de São Paulo ou no exterior são aceitos desde que ofereçam condições de 

desenvolvimento profissional na área biológica e ambiental. Estão condicionados à 

apreciação prévia da UNICEP e é de responsabilidade do aluno a obtenção de vaga 

e ou acesso, apresentando antes de iniciar o estágio, os seguintes documentos: 

I -Envio à empresa ou Instituição concedente do estágio de uma carta de 

apresentação assinada pela coordenação do curso (obtida junto a coordenação) 

com dados do local de estágio, área de estágio e responsável da unidade 

concedente. 

II -Credenciamento da empresa junto a UNICEP através do preenchimento da 

documentação para estágio obrigatório (Termo de Compromisso – 3 vias) 

disponibilizado pela coordenação do Curso. Somente após o preenchimento do 
termo de compromisso o aluno poderá estagiar. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o estágio seja desenvolvido na Instituição de 

origem do aluno (UNICEP) dispensa-se a necessidade da documentação 

estipulada no item II, havendo somente a necessidade da entrega da 

carta de apresentação assinada pelo orientador (Apêndice 1.). 

 

CAPÍTULO IV 

DAS CARGAS HORÁRIAS DOS ESTÁGIOS 

 

Artigo 10º - O estágio deverá ser realizado do início do sexto ao final do oitavo 

período do curso. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Segundo o Parecer CNE/CES 1.301/2001 de 07 de 

dezembro de 2001, aprovado pela Resolução 07, de 11 de março de 

2002, que define as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Ciências 

Biológicas o estágio curricular deve ser atividade obrigatória e 
supervisionada que contabilize horas e créditos. 

Artigo 11º - Segundo o Colegiado do curso, definiu-se como obrigatório o 

cumprimento de um total de 387 horas de Estágio Curricular. 

 

Artigo 12º - As 387 horas de estágio deverão ser cumpridas da seguinte forma: 

 - 156 horas de atividades presenciais no local de estágio no 6º período, 154 horas no 

7º período e 154 horas no 8º período; 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As disciplinas que abrigam os estágios são as 

seguintes:  
– Estágio em Ciências Biológicas I e Legislação do Profissional Biólogo – 44 
horas aula presenciais e 156 horas no campo de estágio (6º período); 

– Estágio em Ciências Biológicas II e Trabalho de Conclusão de Curso - 44 horas 
aula presenciais e 154 horas no campo de estágio (7º período); 
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- Estágio em Ciências Biológicas III e Trabalho de Conclusão de Curso – 44 

horas aula presenciais, e 154 horas no campo de estágio (8º período); 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As horas de estágio serão desenvolvidas no 

local de estágio em horário pré-determinado e combinado quando do 

contato entre estagiário e unidade concedente (horário distinto do turno 

normal de aulas do curso de Ciências Biológicas)  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A carga horária de estágio excedente a carga 

horária total preconizada por este regulamento poderá ser homologada 

e certificada pela coordenação como carga horária de atividades 

complementares (segundo regulamento das mesmas). 

 

Artigo 13º - Para que sejam validadas como estágio as atividades descritas no art. 

3º - § único, deverão incluir-se aos seguintes requisitos: 

I - matrícula na disciplina de Estágio em Ciências Biológicas I e/ou Estágio em 

Ciências Biológicas II ou III.  

II - apresentação de Carta de apresentação à unidade concedente do estágio 

fornecida pelo supervisor de estágio da  UNICEP (docente responsável pela 

disciplina de estágio) e assinada pelo coordenador do curso; 

III - vinculação das atividades com o campo de formação profissional; 

IV - vinculação das atividades a uma situação real de trabalho na área de Biologia; 

V - orientação no local de estágio por profissional vinculado ao campo de estágio e a 

área de Biologia ou afim; 

Artigo 14º - O Estágio deverá resultar no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que 

poderá abordar uma pesquisa observacional, experimental, revisão bibliográfica ou 

outros sobre um tema em Biologia. O tema deverá ser vinculado ao estágio e não 

necessariamente inédito, mas que traga uma contribuição relevante para a 

ampliação do conhecimento científico. O TCC deverá ser apresentado impresso e 

oralmente ao final do último período do curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas. 

  

CAPÍTULO V 

DOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

Artigo 15º - Constituem objetivos dos estágios: 

I- Contribuir na capacitação do formando para o ingresso no mercado de trabalho pela 

construção de uma identidade profissional; 

II- Integrar e aprimorar o processo de ensino, pesquisa e extensão; 

III- Proporcionar oportunidades de aplicação das habilidades desenvolvidas durante o 

curso e dos conceitos éticos relativos à profissão; 

IV-  Integrar os conteúdos teóricos e práticos da futura profissão; 

V-  Estabelecer relações entre ciência, biotecnologia e sociedade; 

VI- Proporcionar oportunidade de desenvolvimento de trabalho em equipe; 

VII- Aplicar a metodologia científica, traduzida na habilidade técnica de elaboração e 

execução de projetos, nas diferentes áreas das Ciências Biológicas; 

VIII- Aperfeiçoar a capacidade de comunicação e precisão na apresentação de resultados 

de um trabalho científico; 

IX- Proporcionar independência no desenvolvimento de ações estratégicas que ampliem 

e aperfeiçoem as formas de atuação profissional, contribuindo para a transformação 

da realidade.  
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CAPÍTULO VI 

DOS  PRÉ-REQUISITOS DO ESTÁGIO 

 

Artigo 16º - Os estágios constituem requisito para obtenção do título de bacharel em 

Ciências Biológicas. 

 

Artigo 17º - Para a realização do estágio curricular obrigatório, os alunos deverão 

satisfazer os seguintes requisitos: 

I - ter efetuado a matrícula na disciplina Estágio em Ciências Biológicas I, II ou III 

junto à secretaria acadêmica; 

II - ter cursado, no mínimo, o 5º período do curso e ter integralizado com aprovação 

60% (sessenta por cento) da carga horária total do curso em disciplinas. 

III - ter cursado com aprovação as disciplinas básicas do curso de Ciências Biológicas 
referentes ao campo de estágio pretendido. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A disciplina Estágio em Ciências Biológicas I é pré-

requisito para a disciplina Estágio em Ciências Biológicas II e a II pré-

requisito para a III, não sendo permitida a alternância da ordem das 

mesmas. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

 

Artigo 18º - Cabe ao estagiário: 

 

I - Cumprir as normas do presente manual; 

II - Providenciar o preenchimento da documentação necessária à formalização do 

estágio curricular obrigatório contida neste documento.  

III - Selecionar um local para realização do estágio que desenvolva atividades em 

alguma das áreas das Ciências Biológicas; 

IV - Comunicar ao supervisor de estágio da UNICEP o nome da Instituição em que fará 

o estágio, dias da semana e horário em que poderá ser encontrado no local de 

estágio; 

V - Entregar ao supervisor da UNICEP o Pré-Projeto de Estágio e Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) devidamente assinado pelo orientador como forma de 

aceite da orientação (ver Regulamento de TCC); 

VI - Entregar projeto de pesquisa e relatório parcial (seguindo a estrutura definida nas 

normas de edição de trabalhos); 

VII - Respeitar os prazos de entrega de documentações e relatórios definidos; 

VIII - Executar o plano de atividades proposto; 

IX - Cumprir as metas e horários previamente combinados; 

X - Apresentar de forma impressa e oralmente perante banca examinadora o TCC ao 

final do oitavo período do Curso; 

XI - Entregar a versão final do TCC em forma de monografia ou artigo após as devidas 

correções sugeridas pela banca examinadora, ao professor supervisor, após 

revisão e aprovação do orientador; 

XII - Agir em conformidade com os valores ético-profissionais descritos no Código de 

Ética do Biólogo.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Não é permitido aos alunos estagiários durante o Estágio a 

utilização de roupas que comprometam o desenvolvimento da relação professor-

aluno, tais como roupas transparentes, camisas, camisetas e/ou blusas muito 

decotadas e justas, saias muito curtas e/ou muito justas e bermudas. Utilizar os 

equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários de acordo com a área de 

pesquisa. 
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Artigo 19º - Os alunos em fase de Estágio são assegurados por SEGURO de vida 

contra acidentes pessoais, previsto no artigo 8º do Decreto 87.497/82, sob a 

responsabilidade do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, cujo número da 

apólice constará na documentação de estágio emitida pela coordenação. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO DA UNICEP 

 

Artigo 20º - A supervisão do Estágio será realizada exclusivamente pelo professor 

responsável pela disciplina de Estagio (professor pertencente ao corpo docente do 

Curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP), 

indicado pelo Coordenador do Curso de Ciências Biológicas e homologado pelo 

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas. 

 

Artigo 21º - Compete ao Supervisor do Estágio: 

 I -Apresentar o plano da disciplina de Estágio, definir e divulgar datas, prazos, 

cronograma e instrumentos de avaliação da disciplina (definidos em plano de 

ensino da disciplina Estágio em Ciências Biológicas) 

 II -Elaborar todas as atividades didático-pedagógicas relativas à supervisão, incluindo 

estrutura de pré-projeto, relatórios, TCC, fichas e avaliações; 

 III -Zelar firmemente pela conduta ética e moral dos alunos sob sua supervisão, tendo 

por base inequívoca o Código de Ética Profissional do Biólogo; 

 IV -Realizar acompanhamento das atividades do aluno durante o estágio; 

 V -Solicitar do aluno a realização de auto-avaliação; 

 VI -Encaminhar documentação dos alunos à coordenação para arquivar. 

 VII -Disponibilizar ao aluno e orientar a escolha dos orientadores e campos de estágio; 

 VIII -Providenciar a documentação necessária a ser encaminhada à unidade concedente 

do estágio.  

 IX -Receber e avaliar relatório parcial referente às atividades de Estágio, emitindo 

parecer sobre a análise e desempenho do estagiário; 

 X -Realizar visitas ou contatos com os orientadores, co-orientadores (quando houver) 

e Instituições onde há inserção dos estagiários, sempre que necessário, para fins 

de avaliação e realimentação dos estágios; 

 XI -Encaminhar ao Professor Orientador e ao Supervisor da unidade concedente o 

formulário para avaliação das atividades do Estágio em Ciências Biológicas;  

 XII -Zelar para que os estagiários não sejam utilizados como mão-de-obra qualificada, 

por parte das unidades concedentes de estágio; 

 XIII - Encaminhar os estagiários aos respectivos Campos de Estágios em comum acordo 

com o professor orientador. 

 XIV -Indicar aos estagiários a documentação do estágio: 

- Documentação pertinente do estágio obrigatório (Termo de Compromisso 

Obrigatório)  

- Carta de apresentação (Apêndice 1); 

- Ficha de acompanhamento de estágio (Apêndice 2) 

- Ficha de avaliação de desempenho do estagiário (Apêndice 3) a ser preenchida 

pelo orientador ao final dos semestres; 

- Modelo do Pré projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (regulamento de TCC); 

- Formulário para alteração de orientação e plano de trabalho (Regulamento de 

TCC); 

- Modelo de estrutura dos projetos e TCC (Normas para edição de trabalhos); 

- Sugestão de membros titulares e suplentes da Banca Examinadora do TCC 

(Regulamento de TCC). 
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CAPÍTULO IX 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO DA UNIDADE CONCEDENTE DO 

ESTÁGIO (OU ORIENTADOR)  

 

Artigo 22º - O Supervisor de estágio da unidade concedente, co-orientador ou 

Orientador deverão possuir titulação mínima de Especialistas e pelo menos um estar 

vinculado ao local do estágio. 

 

Artigo 23º - Cabe ao Supervisor da unidade concedente: 

 

 I - a responsabilidade e controle do desenvolvimento do estágio; 

 II - informar as normas da Unidade ao estagiário; 

 III - indicar as pessoas às quais o estagiário recorrerá para se orientar na Unidade; 

 IV - receber o docente da UNICEP supervisor de estágio em visitas e reuniões e 

informar sobre o desempenho do estagiário sempre que solicitado; 

 V - assinar a ficha de atividades desenvolvidas pelo estagiário mensalmente. 

PARÁGRAFO UNÍCO: Tais atividades não poderão ser caracterizadas 

para fins comprobatórios de qualquer acusação de vínculo empregatício 

entre a UNICEP e supervisor de estágio ou orientador. 

 

 

CAPÍTULO X 

DAS ATRIBUIÇÕES DO TUTOR DA UNICEP 

 

Artigo 24º - Caso os orientadores sejam externos à UNICEP, poderá ser escolhido 

(não sendo obrigatório) pelo estagiário um professor tutor da UNICEP, que terá as 

seguintes atribuições: 

 

 I - poderá ser ou não da área a ser desenvolvida no estágio ou TCC; 

 II - orientará a redação e correção do pré-projeto, do projeto de TCC, do relatório 

parcial e do TCC; 

 III - poderá não ser considerado co-orientador e, portanto seu nome poderá não ser 

inserido como co-orientador da pesquisa, caso haja eventual não compatibilidade 

de linhas de pesquisa; 

 IV - poderá participar como membro titular da banca de defesa do TCC do aluno. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DO CURSO 

 

Planejar documentação relativa ao estágio, incluindo cartas, termos de compromisso e 

fichas de acompanhamento e avaliação, bem como criar acervo de toda a documentação 

de cada estagiário. 

 

Artigo 25º - Identificar junto ao Banco de Empregos oportunidades de estágio e 

criação de parcerias e convênios para o desenvolvimento do estágio. 

 

Artigo 26º - Propiciar ao estagiário informações prévias referentes às normas de 

estágio e formalização do processo. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A cada semestre letivo, deverá ser divulgada a 

listagem dos Professores Orientadores, as linhas de pesquisa às quais 

estão vinculados e o número de vagas disponíveis para o semestre 

subseqüente para o estágio curricular. 

 

Artigo 27º - Orientar professores supervisores quanto às normas de estágio. 
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Artigo 28º - Presidir o Conselho de Curso promovendo reuniões periódicas para 

discussão de questões relativas ao estágio. 

 

CAPÍTULO XII 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DE CURSO 

 

 

Artigo 29º - Aprovar os docentes do Curso, supervisores de Estágio (responsáveis 

pelas disciplinas Estágio em Ciências Biológicas I, II e III). 

Artigo 30º - Aprovar o convênio para realização do estágio curricular obrigatório e 

seu respectivo termo de compromisso. 

Artigo 31º - Decidir sobre recursos e casos omissos com relação ao desenvolvimento 

do estágio. 

 

CAPÍTULO XIII 

DA AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS DE ESTÁGIO 

 

 

Artigo 32º - A avaliação do Estágio em Ciências Biológicas I tem verificação do 

rendimento fundamentada na: 

I- freqüência à disciplina que o recomenda e ao estágio (igual ou superior a 

75%); 

II- apresentação escrita e oral do Pré-projeto de TCC (ver Regulamento de TCC); 

III- apresentação escrita e oral do projeto de TCC (ver Regulamento de TCC); 

IV- ficha de acompanhamento de estágio (Apêndice 2); 

V- avaliação de desempenho pelo orientador de estágio da UNICEP ou orientador 

do estágio da Instituição concedente (Apêndice 3). 

Artigo 33º - A avaliação efetuada pelo(s) orientador(es) será realizada por meio da 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO (Apêndice 3), na qual 
constam os quesitos a serem avaliados semestralmente. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O aluno que não atingir média 6,0 (seis) no Estágio 

I, não estará apto a cursar o Estágio II. 

Artigo 34º - A avaliação da disciplina Estágio em Ciências Biológicas II tem 
verificação do rendimento fundamentada na: 

I- freqüência à disciplina que o recomenda e ao estágio (igual ou superior a 

75%); 

II- apresentação impressa e oral do relatório parcial de TCC (ver Normas de Edição 

de Trabalhos); 

III- ficha de acompanhamento de estágio (Apêndice 2); 

IV- avaliação de desempenho pelo orientador de estágio da UNICEP ou orientador 

do estágio da Instituição concedente (Apêndice 3);  

PARÁGRAFO ÚNICO: cabe ao professor supervisor do estágio, após 

aprovação do Conselho de curso, a definição de outros instrumentos de 
avaliação da disciplina.  

Artigo 35º - A avaliação da disciplina Estágio em Ciências Biológicas III e Trabalho 
de Conclusão de Curso tem verificação do rendimento fundamentada na: 

I. freqüência à disciplina que o recomenda e ao estágio (igual ou superior a 

75%); 

II.  apresentação impressa e oral do relatório parcial de TCC (ver Normas de 

Edição de Trabalhos); 
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III. Ficha de acompanhamento de estágio; 

IV. avaliação de desempenho pelo co-orientador (se houver) do estágio na 

Instituição concedente; 

V. avaliação de desempenho pelo orientador de estágio da UNICEP 

semestralmente; 

VI. avaliação da defesa pública do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na 

forma impressa e oral (20 - 30 minutos) perante uma banca examinadora. 

PARÁGRAFO ÚNICO: cabe ao professor supervisor do estágio, após 

aprovação do Conselho de curso, a definição de outros instrumentos de 
avaliação da disciplina. 

Artigo 36º - Fica a critério do professor supervisor do estágio, após aprovação do 

Conselho de Curso, a definição de outros instrumentos de avaliação e pesos das 

avaliações. 

Artigo 37º - É obrigatória a aprovação prévia do(s) orientador(es) anterior à 

entrega do TCC à banca examinadora através do preenchimento da carta de 
recomendação do TCC (ver regulamento do TCC). 

CAPÍTULO XIV 

DA REPROVAÇÃO 

 

Artigo 38º - O estagiário é considerado reprovado caso não cumpra as cargas 

horárias de estágio definidas no capitulo IV; 

Artigo 39º - O aluno é considerado reprovado caso não obtenha nota de 

eficiência igual ou superior a 6,0 (seis) na respectiva disciplina de Estágio; 

Artigo 40º - O aluno com nota insuficiente na apresentação do projeto de TCC 

terá uma oportunidade de reformular o projeto e reapresentar na forma de 

seminário dentro do prazo do calendário acadêmico do respectivo semestre; 

Artigo 41º - O aluno com nota insuficiente na apresentação do TCC terá uma 

oportunidade de re-submeter o TCC reformulado à apreciação da mesma banca 

examinadora dentro do prazo do calendário acadêmico do respectivo semestre. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Se a nova versão não for aprovada até o último dia 

de aula no semestre, o aluno será reprovado na disciplina e terá de 

cursar a mesma novamente, devendo somente realizar a confecção de 

novo projeto de pesquisa e apresentação de outro TCC, ficando a seu 

critério a escolha ou não de novo orientador. 

Artigo 42º - Em caso de troca de orientador, o aluno deverá preencher o 

Formulário para alteração de orientação ou plano de trabalho (Regulamento de 

TCC), comunicar ao professor da disciplina e encaminhar à coordenação de curso 
para aprovação. 

CAPÍTULO XV 

DO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO 

 

Artigo 43º - O aluno será desligado do estágio: 

I - se desistir ou trancar matrícula no Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas; 

II - por falta grave cometida pelo estagiário no local de estágio; 

III - por infringir os princípios da ética do profissional biólogo e princípios de 

moralidade; 

IV - pelo não comparecimento ao estágio por cinco dias consecutivos sem 

justificativa; 

V - a pedido do aluno, do Orientador e supervisor da unidade concedente, desde que 

justificado e aprovado pelo Coordenador do Curso. 
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CAPÍTULO XVI 

DO ABONO DAS HORAS DE ESTÁGIO 

Artigo 44º - Os alunos que exercem atividades profissionais em áreas correlatas 

a seu curso, na condição de empregado devidamente registrado, profissionais 

autônomos ou empresários, poderão requerer junto à Coordenação do curso 

solicitação de abono de até 50% da carga horária total do Estágio. 

Artigo 45º - O aluno deverá encaminhar ofício à coordenação do Curso 

solicitando a dispensa da carga horária total das disciplinas de Estagio, anexando 

documentação que comprove as atividades que exercem (xérox da carteira 

profissional, registro como autônomo, contrato social da empresa) por um período 

igual ou superior a seis meses e carta do responsável pela empresa ou setor 
descrevendo as atividades desenvolvidas relacionadas a área do Estágio. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O coordenador do Curso encaminhará o processo 

ao colegiado do curso para aprovação, sendo posteriormente 

encaminhado ao professor supervisor de estágio, que poderá visitar o 

requerente a fim de verificação da compatibilidade entre as atividades 

desenvolvidas e o perfil do curso, para validação ou não da dispensa. 

Abaixo encontram-se  os apêndices. 
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 (Apêndice 1.)  

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO (ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO) 

 

 

Ilmo(a). Sr(a).  

 

 
Apresento o(a) aluno(a)   ____________________________________,RG:_____________  

regularmente matriculado(a) neste __ semestre de 2013 no ___º período _____________, sob o 

RA: ___________ no Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UNICEP - Centro 

Universitário Central Paulista, inscrita no CNPJ/MP sob o nº 51.793.826/0001-96. O(a) aluno(a) 

possui grande interesse em realizar estágio obrigatório nesta conceituada Instituição/ Empresa, na 

área de ___________________________, de acordo com as exigências legais do regimento 

do estágio curricular obrigatório do curso e em comum acordo entre as partes.  

O(a) aluno(a) iniciou o curso no 1° semestre do ano de 20___, com sua conclusão prevista 

para o __° semestre do ano de 20___ (4 anos), conforme declaração específica da referida 

Instituição de Ensino, que passa a integrar o Termo de Compromisso de Confidencialidade e Outras 

avenças. 

O estágio obrigatório deverá totalizar 387 horas no local de estágio, ao final do curso, sendo 

obrigatório o cumprimento da carga horária de 156 horas de estágio no 6º período (Estágio I), 154 

horas no 7º período (Estágio II e TCC) e 154 horas no 8º período (Estágio III e TCC), sendo as 

demais horas dedicadas a parte teórica do estágio realizadas durante as aulas das respectivas 

disciplinas de estágio. O estágio deverá ser realizado em ambiente Institucional, empresarial ou 

administrativo, em laboratório ou campo, em qualquer atividade relacionada à área das Ciências 

Biológicas, cujos dados obtidos deverão ser utilizados para elaboração do TCC. 

Vale ressaltar que a Unidade concedente fica livre de qualquer vínculo empregatício com o 

aluno ou Instituição UNICEP, sendo o seguro contra acidentes pessoais de responsabilidade da 

UNICEP (apólice a definir). 

Certa de boa receptividade, agradeço antecipadamente a atenção e subscrevo-me. 

 

 
São Carlos, __ de _______ de 20__. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
____________       ____________________________________________ 

Dra. Lucia Helena de Aguiar Vieira 
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 

 

 

Autorizo a realização do estágio:  

 

 

___________________________________ 

Concedente do estágio 
(Carimbo e assinatura) 
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(Apêndice 2.) 

UNICEP 

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO 

Curso: 

Aluno:                                                              RA:               Período:       Turno: 

Orientador/co-orientador: 

Título do TCC: 

 

 

Período:  ___ / ___ / ______  à   ___ / ___ / _______  

Instituição concedente do estágio:  

 

 

DATA 

HORÁRIO Nº 

horas 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO 

ESTAGIÁRIO 

ASSINATURA 

ORIENTADOR  
INÍCIO FIM 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL     

 

São Carlos, _____ de  _________________  de 20___. 

 

  ___________________________              _____________________________ 

Nome e Assinatura do supervisor da UNICEP   Nome e Assinatura do orientador/ co-orientador
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(Apêndice 3.) 

UNICEP 

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO  

 
Nome:__________________________________________________________________ 

Período___________ Turno:____________________RA: _________________________ 

 

1- O aluno expõe suas dificuldades? 
(    ) Sempre   (   ) Frequentemente   (    ) Raramente (   ) Nunca 

 
2- O aluno prepara-se para as conversas com seu orientador? 

(    ) Sempre   (   ) Frequentemente   (    ) Raramente (   ) Nunca 
 
3- O aluno segue o cronograma estabelecido no estágio? 

(    ) Sempre   (   ) Frequentemente   (    ) Raramente (   ) Nunca 
 
4- O aluno avisa, justificando ausências mais prolongadas? 

(    ) Sempre   (   ) Frequentemente   (    ) Raramente (   ) Nunca 
 

5- O aluno comparece pontualmente às reuniões acertadas com o orientador, avisando-o 

antecipadamente caso tenha problemas? 
(    ) Sempre   (   ) Frequentemente   (    ) Raramente (   ) Nunca 

 
 6- Em média quantas horas semanais o aluno dedica-se ao estágio?  

   (   ) 06 h      (   ) 10 h      (   ) 20 h     (  ) mais de 20h 
 
7- Discorra brevemente acerca da evolução e seriedade do aluno ao longo do estágio.  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
8- Discorra brevemente acerca da evolução do projeto de estágio e as possibilidades de concluí-lo 

no prazo pré-determinado. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 
9- Enumere as principais habilidades desenvolvidas pelo aluno até a presente data e qualidades 
apresentadas. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 
10- Sugestões, observações e/outros)  
(espaço reservado para sugestões relativas as dificuldades no desenvolvimento do estágio, 
interação Instituição orientador, documentação, materiais, etc... e outras observações 
consideradas pertinentes, dificuldades interação com o aluno, respeito mútuo, etc).             
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________. 
 
 
 
 

São Carlos, _____ de  _________________  de 20__. 

 
 
 

____________________________________ 
Titulação e Nome legível do Orientador concedente do estágio 


