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REGULAMENTO DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO (ENO) 
Curso de Administração - Câmpus de Paranaíba 

 
CAPÍTULO I  
DA NATUREZA E DOS FINS 

Artigo 1º - As disciplinas de Estágio Não Obrigatório (ENO) do curso de graduação em 
Administração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus de Paranaíba 
(UFMS/CPAR), é regido por este regulamento.  
 

Artigo 2º - Para realizar o Estágio Não Obrigatório o acadêmico deverá providenciar: 
§ 1º - Carta de aceite do futuro professor supervisor, apresentando à Coordenação do curso 

de Administração, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência ao término semestre que o 
acadêmico está cursando. 

§ 2º - O preenchimento do Termo de Estágio no site www.estagio.ufms.br, imprimir e 
coletar assinatura do responsável pela empresa ou organização em que fará o estágio, 
posteriormente, deverá entregar o Termo de Estágio para o Presidente da COE. 

Artigo 3º - O estágio é importante na formação dos futuros Administradores, compreendendo 
todas as atividades que os alunos realizam junto às empresas, sob a orientação de um professor 
orientador de estágio e um supervisor das atividades na empresa.  

§ 1º - O Estágio pressupõe atividades efetivadas em um ambiente de trabalho e que se 
concretizam na relação estabelecida entre um supervisor experiente na empresa, 
objeto do estágio e o aluno estagiário, com a mediação de um professor orientador. 

§ 2º - O Estágio é uma atividade intrinsecamente articulada com a prática e com as 
atividades acadêmicas constantes da matriz curricular do curso e tem como 
finalidade propiciar ao aluno reflexão contextualizada por meio da vivência 
sistemática e intencional da prática nas organizações.  

 
CAPÍTULO II  
DOS OBJETIVOS 

Artigo 4º - São objetivos do Estágio Não Obrigatório: 
I – Proporcionar a integralização das atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
proporcionadas aos estudantes pela participação em situações reais da vida e trabalho, em seu meio, 
sendo realizado na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
II – Refletir sobre a prática à luz das teorias estudadas, propiciando o referencial teórico-prático 
necessário para que o futuro administrador desenvolva uma postura crítica sobre o mundo do 
trabalho em especial das características e especificidades do trabalho da região de Paranaíba.  

 
CAPÍTULO III  
DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
 

Artigo 5º - O Estágio do curso de graduação em Administração é componente não 
obrigatório do curso, com uma carga horária mínima de 68 (sessenta e oito) horas. 
 

Artigo 6º - Constituem em campo de estágio as atividades que tenham estreita relação com 
o Projeto Pedagógico do curso de Administração. 
 

Artigo 7º - O Estágio Não Obrigatório terá como campo de estágio as organizações 
públicas, privadas e o terceiro setor. 
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Artigo 8º - O estágio deverá pautar-se pela relação de cooperação entre a Universidade e as 
Organizações. 

 
CAPÍTULO IV 
DAS ASTRIBUIÇÕES E DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
 

Artigo 9º - A orientação de estágio compreende o acompanhamento do acadêmico no 
decorrer de suas atividades de estágio, de forma a permitir o melhor desempenho de ações definidas 
no Plano de Atividades do Estagiário. 

Parágrafo único - A orientação de estágio será por meio da modalidade de 
orientação indireta. 
 

Artigo 10 - São atribuições do Professor Orientador: 
I – Orientar os acadêmicos durante o estágio; 
II – Participar de reuniões quando convocado pela Comissão de Estágio (COE); 
III – Orientar na elaboração dos documentos do estágio; 
IV – Visitar o local de estágio sempre que possível; 
V – Acompanhar a elaboração dos documentos do estágio; 
VI – Emitir relatório circunstanciado quando houver indício de desvirtuamento do estágio, e 
encaminhar a COE. 
 

Artigo 11 - São atribuições dos Acadêmicos: 
I – Manifestar sua escolha por uma empresa ou organização; 
II – Comunicar ao seu orientador de Estágio, todo acontecimento importante relacionado ao 
andamento do estágio; 
III – Programar e comparecer nos encontros previstos com o orientador de estágio para análise dos 
trabalhos ou discussão de possíveis problemas; 
IV – Manter sigilo profissional; 
VI – Observar e cumprir as normas da COE; 
VII – Preencher os documentos do estágio. 
 

Artigo 12 - Para operacionalização e desenvolvimento do Estágio deverão ser seguidos os 
procedimentos:  
I – Caracterização da organização: setor de atuação, estratégias utilizadas, análise sowt, 
identificação da missão, visão e valores; 
II – Realizar um diagnóstico organizacional, em uma área específica da Administração, destacando 
quais os principais problemas. 
III – Apresentar propostas e recomendações para os problemas identificados.  

 
CAPÍTULO V 
DA AVALIAÇÃO 
 

Artigo 13 - A avaliação do Estágio será mediante o desenvolvimento do estágio e a 
elaboração dos documentos de estágio.  Especificamente em relação aos documentos, o controle de 
frequência assinado pela empresa ou organização onde o acadêmico realizou o estágio e um 
relatório descritivo comtemplando os itens destacados no artigo 12.  
 

Artigo 14 - O Acadêmico poderá ser reprovado em duas situações distintas:  
I – Não concluir o estágio até a data estabelecida;  
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II – Não ter o relatório de estágio referendado pelo orientador acadêmico. 
 

Artigo 15 -  O resultado final da avaliação referente à disciplina de estágio será emitido por 
meio de um dos conceitos finais: aprovado ou reprovado.  

 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 16 - Os casos omissos serão resolvidos, excepcionalmente, pela COE ou, em grau de 
recurso, pelo Conselho de Câmpus. 
 

 
 
 
 
 
 
 


