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Portaria CEDRAC Nº 025/2010 – CE 
 
 

Regulamenta o Estágio Supervisionado Obrigatório dos 
alunos do Curso de Zootecnia do Campus Experimental 
de Dracena. 

 
 
 

O Coordenador Executivo do Campus Experimental de Dracena, no uso de suas 

atribuições legais, expede a presente PORTARIA: 

 

Capítulo I 
Dos Objetivos 

 

Artigo 1º - O Estágio Supervisionado Obrigatório do Curso de Zootecnia têm a 

finalidade de gerar conhecimentos e desenvolver habilidades nos alunos, preparando-os 

para o exercício profissional. 

 

Capítulo II 
Das Áreas de Estágio 

 

Artigo 2º - O Estágio abrangerá as áreas de conhecimento da Zootecnia. 

 

Artigo 3º - O Estágio será desenvolvido em Universidades, Empresas, Institutos 

de Pesquisa e outros locais credenciados pelo Conselho de Curso de Graduação em 

Zootecnia, que sejam relacionados ao campo da Zootecnia, no país ou no exterior. 

Parágrafo único – Os procedimentos para realização do Estágio no exterior 

serão de total responsabilidade do aluno interessado, cabendo à Faculdade apenas o 

acompanhamento acadêmico e a aprovação do local de sua realização. 

 

Capítulo III 
Do Período de Realização e da Duração 

 

Artigo 4º - O Estágio poderá ser realizado nos dois últimos semestres do curso 

(9º ou 10º períodos), de segunda a sexta-feira, excluindo-se os feriados, com duração de, 

no máximo 8 (oito) horas diárias, de modo a integralizar, no mínimo, 540 (quinhentas e 

quarenta) horas de atividades (36 créditos). 
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Parágrafo único – O Estágio curricular jamais poderá exceder a data limite prevista 

para entrega do relatório final, devendo-se observar, para tanto, o calendário vigente à 

época de sua realização. 

 

Capítulo IV 
Das Inscrições e da Programação 

 

Artigo 5º - O aluno que houver integralizado os 174 créditos em Disciplinas 

Obrigatórias da estrutura curricular, o mínimo de 10 créditos em Disciplinas Optativas e 

houver completado a carga horária equivalente a 20 créditos em Atividades 

Complementares, poderá se matricular no Estágio Supervisionado Obrigatório junto à Área 

de Graduação. 

§ 1º - A partir da sétima turma do curso de Zootecnia – com ingresso no 

segundo semestre letivo de 2008 – em diante, passará a vigorar a nova Estrutura Curricular 

do curso de Zootecnia, considerando-se apto a matricular-se em Estágio Supervisionado 

Obrigatório o aluno que houver integralizado os 192 créditos em Disciplinas Obrigatórias, o 

mínimo de 10 créditos em Disciplinas Optativas, os 20 créditos em Atividades 

Complementares e os 12 créditos de Trabalho de Curso em Zootecnia (TCZ). 

§ 2º - É vedado ao aluno que necessitar cursar apenas disciplinas em Regime 

Especial de Recuperação – RER, matricular-se no Estágio Supervisionado Obrigatório. 

 

Artigo 6º - Os alunos que se matricularem no Estágio Supervisionado 

Obrigatório deverão estar segurados contra acidentes pessoais, conforme estabelecido pelo 

parágrafo único do artigo 9º da Lei nº 11.788/2008. 

§ 1º – É de responsabilidade da Universidade tomar as devidas providências no 

que concerne à contratação do Seguro Obrigatório contra acidentes pessoais dos alunos 

estagiários a que se refere o caput deste artigo. 

§ 2º – Além da matrícula em Estágio Supervisionado Obrigatório, realizada 

mediante a protocolização do Programa de Estágio junto à área de Graduação, será 

obrigatório estabelecer Convênio entre a empresa/instituição concedente e a Universidade, 

bem como a celebração de Termo de Compromisso de Estágio, conforme disposição do 

artigo 7º, inciso I da Lei nº 11.788/2008, entre o estagiário, a Universidade e a empresa/ 

instituição concedente. 

§ 3º – O Plano de Atividades será incorporado ao Termo de Compromisso a que 

se refere o parágrafo anterior. 
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Artigo 7º - O Conselho de Estágios local elaborará, semestralmente, a 

programação geral do Estágio, que será submetida à apreciação e aprovação do Conselho 

de Curso de Graduação em Zootecnia. 

 

Capítulo V 
Da Orientação 

 

Artigo 8º - Na matrícula do estágio curricular, o aluno nomeará um docente local 

como seu Preceptor, que por sua vez será responsável pelo encaminhamento e 

acompanhamento do estagiário durante o período de estágio, cabendo ao aluno a 

responsabilidade de informar o Conselho de Estágios. 

Parágrafo único – Ao preceptor caberá: 

I – Auxiliar o estagiário na elaboração do Programa de Estágio, onde constarão 

informações acerca das atividades a serem desenvolvidas por aquele durante o estágio; 

II – Tomar as devidas providências para a regular execução do plano de estágio, 

bem como comunicar, ao Conselho de Estágios, eventual alteração no Programa de 

Estágio, no prazo máximo de uma semana, a partir de sua ocorrência; 

III – Supervisionar a elaboração do Relatório final de Estágio; 

IV – Orientar a apresentação final; 

 

Artigo 9º - A orientação no local de estágio será realizada por profissionais de nível 

superior, com formação relacionada à área de opção do aluno. 

Parágrafo único – Ao Orientador caberá a responsabilidade pelo regular 

desenvolvimento do estágio programado. 

 

Artigo 10 - O Orientador deverá encaminhar, até a data limite especificada no 

calendário, confidencialmente, ao Coordenador do Conselho de Estágios, as respectivas 

fichas de freqüência e avaliação do estagiário. 

 

Capítulo VI 
Da Freqüência, Avaliação e Atribuições do Aluno 

 

Artigo 11 - O estagiário deverá desenvolver o programa de atividades. 
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§ 1º – A freqüência do estagiário será controlada pelo Orientador por meio de um 

único boletim para cada período de estágio, emitido pela área de Graduação. 

§ 2º – Caso o aluno seja contemplado com Auxílio Estágio no período de realização 

do estágio, estes boletins serão emitidos, bem como encaminhados, mensalmente. 

 

Artigo 12 - O aluno deverá apresentar Relatório Final de Estágio, referente às 

atividades desenvolvidas, no prazo máximo estabelecido pelo Conselho de Estágio, 

conforme calendário. 

 

Artigo 13 - A verificação do aproveitamento será feita por meio de: 

I – Apresentação e argüição final do estágio; 

II – Análise do relatório apresentado pelo aluno; 

III – Análise da ficha de avaliação do Orientador. 

Parágrafo único – Na apresentação e argüição final do estágio, a banca 

examinadora será composta pelo Preceptor, um representante do Conselho de Estágios e 

outro profissional de área, designado pelo Conselho. 

 

Artigo 14 - Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota de aproveitamento 

igual ou superior a 5 (cinco) e, no mínimo, 540 (quinhentas e quarenta) horas de estágio. 

 

Artigo 15 - O aluno reprovado deverá repetir o Estágio Supervisionado Obrigatório. 

Capítulo VII 
Da Defesa de Estágios 

 
Artigo 16 – As defesas vão constar de apresentação oral sobre tema relacionado à 

área de estágio, sendo de responsabilidade do preceptor as orientações. 

Artigo 17 – A banca examinadora será constituída de 3 membros, na seguinte 

conformidade: 

I – Preceptor; 

II – Representante do Conselho de Estágios Supervisionados Obrigatórios; 

III – Membro com formação superior, indicado pelo Conselho de Estágios 

Supervisionados Obrigatórios. 
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§ 1º – O material será encaminhado pela área de graduação ao Representante do 

Conselho de Estágios Supervisionados Obrigatórios. 

§ 2º – A banca examinadora será presidida pelo preceptor, que será responsável 

pela apresentação do aluno e pelas informações referentes ao estágio. 

Artigo 18 – A apresentação será pública, tendo duração máxima de 1 hora e 30 

minutos, assim distribuídos: 

I – Apresentação do trabalho pelo aluno – de 20 a 30 minutos; 

II – Arguição do público – máximo de 10 minutos; 

III – Arguição da banca examinadora – tempo restante; 

Parágrafo único – A critério da banca examinadora e em comum acordo com o 

aluno, a argüição poderá adotar caráter de diálogo. 

Artigo 19 – Ao final da apresentação, a banca examinadora atribuirá uma nota de 0 

a 10. 

Capítulo VIII 
Do Conselho de Estágios 

 

Artigo 20 - O Conselho de Estágios Supervisionados Obrigatórios será constituído 

anualmente por: 

I – Coordenador; 

II – Vice-Coordenador; 

III – Quatro Conselheiros, docentes do quadro local. 

§ 1º – A indicação do Coordenador deverá recair sobre o Vice-Coordenador do ano 

anterior. 

§ 2º – A indicação do Vice-Coordenador será feita pelo Conselho de Estágios 

Supervisionados Obrigatórios e apreciado pelo Conselho de Curso de Graduação em 

Zootecnia, devendo recair sobre um dos quatro Conselheiros do ano anterior. 

§ 3º – Os demais Conselheiros serão indicados pelo Conselho de Curso de 

Graduação em Zootecnia. Anualmente será indicado um novo Conselheiro, que irá 

preencher a vaga decorrente da saída do Coordenador. 

§ 4º – O mandato do Coordenador será de 01 (um) ano, com início no mês de 

janeiro. 
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Artigo 21 – Ao Coordenador compete: programar, coordenar e supervisionar o 

Estágio nas diferentes áreas. 

 

Artigo 22 - Compete ao Vice-Coordenador substituir o Coordenador em suas 

ausências e impedimentos, assim como auxiliá-lo sempre que necessário. 

 

Capítulo IX 
Das Competências do Conselho de Estágios 

Supervisionados Obrigatórios 
 

Artigo 22 - Compete ao Conselho de Estágios Supervisionados Obrigatórios: 

I – Oferecer subsídios ao Conselho de Curso para a elaboração do regulamento de 

estágio; 

II – Divulgar as Instituições cadastradas, neste Conselho, que oferecem estágios; 

III – Encaminhar o acadêmico ao estágio com os documentos formais de 

apresentação; 

IV – Elaborar a programação geral dos estágios; 

V – Verificar o andamento dos estágios; 

VI – Realizar as Avaliações; 

VII – Deliberar sobre ocorrências e questões controvertidas; 

VIII – Solicitar auxílio dos demais docentes, sempre que julgar necessário. 

 

Capítulo VIII 
Das Disposições Gerais 

 

Artigo 23 - Ao orientador, preceptor, membros de bancas e pareceristas, serão 

fornecidos os Atestados relativos às atividades realizadas. 

 

Artigo 24 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Estágios 

Supervisionados Obrigatórios, cabendo a este a responsabilidade por informar o Conselho 

de Curso de Graduação em Zootecnia da Unidade. 
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Artigo 25 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as 

disposições em contrário. 

                                                      

Dracena, 05 de novembro de 2010. 

                                                     

 

 

 

 

Prof. Dr. MÁRIO DE BENI ARRIGONI 
Coordenador Executivo 

Campus Experimental de Dracena 


