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CAPÍTULO I  

CONCEITUAÇÃO E OBJETIVOS 
 

Art. 1º O Estágio é um ato educativo supervisionado, fundamental no processo de 

aprendizagem, sendo regido nos cursos superiores do Instituto de Ensino Superior do Sul 

do Maranhão – IESMA/Unisulma, conforme estabelece a legislação em vigor (Lei Federal 

11.788/08) e diretrizes apresentadas neste regulamento. 

Parágrafo único: O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do aluno para 

a vida profissional. 

 

Art. 2º O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação 

das diretrizes curriculares, modalidade, área de ensino e projeto pedagógico do curso. 

§ 1º Estágio Obrigatório é aquele definido como tal no Projeto Pedagógico do Curso, cuja 

integralização da carga horária é requisito obrigatório para aprovação e obtenção de 

diploma. 

§ 2º Estágio Não Obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida 

à carga horária regular e obrigatória do curso. 

 

Art. 3º O Estágio terá como objetivos: 

I. Facilitar a futura inserção do estudante no ambiente do trabalho; 

II. Facilitar a integração do estudante à sua futura atividade profissional; 

III. Possibilitar a articulação entre a teoria e a prática; 

IV. Desenvolver o educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

 

CAPÍTULO II 
REGRAS GERAIS 

 

Art. 4º Poderão realizar estágio apenas os estudantes com a matrícula regularmente ativa, 

sendo vedado a participação de alunos com a matrícula trancada. 

Parágrafo único: A realização de atividades de estágio não isenta o aluno da participação 

nas demais atividades acadêmicas de seu curso. 
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Art. 5º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, desde que 

observados os requisitos estabelecidos na Lei Federal 11.788/08. 

 

Art. 6º O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deve ser compatível com as 

atividades escolares e ter acompanhamento efetivo do supervisor docente (professor 

orientador do IESMA) e do supervisor da unidade concedente (local de realização do 

estágio). 

 

Art. 7º São documentos obrigatórios para a realização de estágios: 

I. Termo de Convênio: contrato celebrado entre a unidade concedente e o 

IESMA/Unisulma, no qual se estabelecem as condições de realização do estágio de 

acordo com o que determina a Lei do Estágio. 

II. Termo de Compromisso de Estágio (TCE): acordo entre a instituição de ensino, 

o estudante e a unidade concedente, determinando os direitos e deveres das 

partes. 

III. Termo Aditivo: documento utilizado caso haja necessidade de modificação em 

algum dos critérios estabelecidos no Termo de Compromisso de Estágio, e/ou 

prorrogação do prazo final do estágio. 

IV. Termo de Rescisão: utilizado para o encerramento das atividades de estágio 

antes do prazo estipulado no TCE. 

V. Relatórios de Estágio: documento elaborado pelo estudante a cada 6 meses. 

Requisito obrigatório para prorrogação do prazo de realização dos estágios, e para 

a aprovação na disciplina, no caso dos estágios obrigatórios. Deve ser elaborado 

conforme as diretrizes dos Manuais de Estágios dos cursos. 

VI. Fichas de Avaliação de Estágio: instrumentos utilizados para a avaliação do 

desempenho dos estudantes, são definidos conforme as particularidades de cada 

curso do IESMA e fazem parte dos Manuais de Estágios dos cursos 

 

Art. 8º Conforme estabelece a Lei nº 11.788/08, a jornada de atividade em estágio será 

definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a unidade concedente e o aluno-
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estagiário ou seu representante legal, devendo constar no Termo de Compromisso de 

Estágio, e não ultrapassar a carga horária de até 6 (seis) horas/dia ou 30 horas por 

semana. 

Parágrafo único: Para os cursos que alternam teoria e prática, o estágio poderá ter 

jornada de até 40 (quarenta) horas semanais no períodos que não estejam previstas aulas 

presenciais, desde que previsto nos Projetos Pedagógicos dos Cursos.  

 

Art. 9º A duração do estágio, na mesma unidade concedente, não poderá exceder 2 (dois) 

anos, exceto quando se tratar de aluno-estagiário portador de deficiência. 

 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Seção I 
Da Supervisão de Estágios 

 

Art. 10. Compete à Supervisão de Estágios: 

I. Sob a orientação da Direção Acadêmica, estabelecer diretrizes, procedimentos, 

cronogramas e gerenciar atividades relacionadas aos Estágios; 

II. Acompanhar, mediar e tomar as devidas providências no sentido de garantir o 

pleno desenvolvimento das atividades de Estágio, realizando reuniões 

sistemáticas com os Supervisores de Estágio; 

III. Manter organizados e atualizados os contratos de Convênio celebrados pelo 

IESMA/Unisulma, salvaguardando a cláusula da vigência constante no Termo de 

Convênio, exercendo a supervisão das parcerias já estabelecidas; 

IV. Atuar continuamente com o objetivo de agregar novas organizações que 

possibilitem a realização dos estágios, analisando propostas de convênio e termos 

aditivos; 

V. Apoiar os coordenadores de estágios e dos cursos em assuntos referentes à 

realização de estágios e garantia de sua qualidade; 

VI. Orientar os Coordenadores de Curso e de Estágio, professores e alunos na 

condução do processo de estágio; 
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VII. Garantir o cumprimento das exigências legais dos estágios conferindo-lhe as 

condições necessárias para o desenvolvimento de todas as suas fases; 

VIII. Providenciar, quando do estágio obrigatório, a emissão de apólice de seguro de 

prevenção de acidentes em benefício do aluno-estagiário; 

IX. Assinar os documentos de encaminhamento aos estágios; 

X. Deliberar quaisquer outras questões referentes aos estágios. 

 

Seção II 
Das Coordenações de Curso e de Estágio 

 

Art. 11. É de competência das Coordenações de Curso e de Estágios: 

I. Divulgar as normas e procedimentos institucionais referentes ao estágio, 

especialmente ao obrigatório; 

II. Acompanhar o desenvolvimento das atividades de estágio, especialmente no que 

se refere ao cumprimento das responsabilidades de acompanhamento ao aluno-

estagiário, da carga horária e dos cronogramas estabelecidos; 

III. Elaborar, juntamente ao Supervisor Docente, cronograma que estabeleça as datas 

de entrega dos documentos em cada fase do estágio obrigatório; 

IV. Buscar convênios entre o IESMA/Unisulma, unidades concedentes e organizações, 

com vista a ampliação dos campos de estágio; 

V. Arquivar ao término de cada semestre letivo, os relatórios de estágio, bem como 

documentação comprobatória de aprovação nas disciplinas de Estágio Curricular; 

VI. Comparecer às reuniões e demais atividades de interesse do Estágio, quando para 

isso for convocado; 

VII.  Zelar pelo cumprimento do presente Regulamento de Estágio. 

 

Seção III 
Do Supervisor Docente 

 

Art. 12. São atribuições do Supervisor Docente: 

I. Planejar, juntamente com as coordenações de estágio e de curso, as atividades do 

estágio curricular; 



 
 

8 
 
  

II. Elaborar, juntamente com o Coordenador de Estágio ou de Curso, cronograma que 

estabeleça as datas de entrega dos documentos de cada fase do estágio; 

III. Orientar os alunos-estagiários, em grupo ou individualmente, no desempenho das 

atividades de estágio e na elaboração dos relatórios; 

IV. Intercambiar informações entre o IESMA e a unidade concedente, sincronizando 

as atividades do estágio com a dinâmica do campo de estágio; 

V. Esclarecer dúvidas quanto ao funcionamento do estágio e às atividades a serem 

desenvolvidas; 

VI. Realizar o lançamento do Plano de Estágio no sistema acadêmico bem como 

proceder à avaliação do aluno-estagiário e o respectivo registro das notas; 

VII.  Comparecer às reuniões e demais atividades de interesse do Estágio, quando para 

isso for convocado; 

VIII. Encaminhar à Supervisão de Estágios os instrumentos de acompanhamento e 

avaliação, sempre que solicitado. 

 

Seção IV 
Do Supervisor Técnico 

 

Art. 13. Ao Supervisor Técnico compete: 

I. Acompanhar e avaliar as atividades de estágio desempenhada pelo aluno-

estagiário; 

II. Preencher os instrumentos de controle e avaliação do estágio; 

III. Proceder a inserção dos alunos-estagiários nas atividades da unidade concedente, 

orientando-os previamente; 

IV. Estabelecer as relações de intercâmbio com o supervisor docente sobre o 

desempenho dos alunos-estagiários; 

V. Tomar conhecimento, analisar a documentação do aluno-estagiário e informar ao 

supervisor docente qualquer situação que esteja prejudicando as atividades do 

estágio e/ou as instituições. 

 

Seção V 
Do Aluno-Estagiário 
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Art. 14. São deveres do Aluno-Estagiário: 

I. Tomar conhecimento e cumprir as normas deste Regulamento; 

II. Apresentar a documentação exigida para início das atividades de estágio nos 

prazos estabelecidos; 

III. Obedecer aos Estatutos, Regimentos e outras normas que regem a Instituição onde 

estagiar; 

IV. Participar ativamente das atividades que lhes forem atribuídas; 

V. Cumprir o horário estabelecido para o Estágio e respectiva carga horária; 

VI. Elaborar relatórios e preencher os instrumentos de controle e avaliação; 

VII. Comunicar imediatamente à Coordenação de Estágio e/ou Supervisão de Estágio 

seu desligamento da unidade concedente, quando for o caso. 

 

CAPÍTULO IV 
DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

Art. 15. O Estágio Obrigatório do IESMA está estruturado em etapas de acordo com os 

projetos pedagógicos de seus cursos, podendo ser oferecido em um ou mais períodos 

letivos, sempre em estreita observação à legislação vigente e às Diretrizes Curriculares. 

Parágrafo único: A dinâmica do Estágio Curricular de cada curso, será detalhada nos 

Manuais de Estágio específicos, de acordo com as particularidades da área de formação e 

Diretrizes Curriculares vigentes. 

 

Seção I 
Inscrição e autorização 

 
Art. 16. O estágio obrigatório do IESMA/Unisulma será desenvolvido conforme 

procedimentos detalhados nas subseções do presente regulamento. 

 
Art. 17. As atividades de estágio iniciarão somente após a efetivação da matrícula na 

respectiva disciplina de estágio e a entrega dos documentos obrigatórios, conforme 

determina no Art. 7º do presente regulamento. 
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§ 1º Considerando a singularidade de cada campo de estágio, outros documentos podem 

ser requeridos, devendo ser providenciados antes do início das atividades. 

§ 2º Os documentos de estágio devem ser devidamente preenchidos e assinados pelo 

aluno-estagiário (ou seu representante legal), a pela unidade concedente do estágio e pela 

Supervisão de Estágios do IESMA/Unisulma. 

§ 3º A documentação do estágio deve ser enviada para assinatura da Supervisão de 

Estágios com prazo mínimo de 10 (dez) dias antes do início das atividades. 

 

Art. 17. Os alunos-estagiários serão cadastrados pela Supervisão de Estágio no Seguro 

Contra Acidentes Pessoais e liberados para o início das atividades de estágio.  

Parágrafo único: É vedado o início de atividade de estágio de qualquer natureza sem 

efetivação do seguro. 

 

Art. 18. Não é permitido a realização de dois estágios no mesmo período letivo, exceto 

por autorização da Supervisão de Estágios.  

 

Seção II 
Realização das atividades e frequência 

 

Art. 19. O período de realização do estágio não pode exceder a data final para o 

lançamento das notas e frequência, conforme definido no calendário acadêmico. Exceto 

por autorização da Direção Acadêmica. 

 

Art. 20. Antes de iniciar as atividades práticas do estágio, o supervisor docente 

apresentará aos alunos-estagiários o plano de desenvolvimento do estágio, indicando os 

objetivos, conteúdos, metodologias, área de atuação, o tema principal, programação de 

atividades, bem como critérios avaliativos que serão utilizados. 

 

Art. 21. O desenvolvimento do estágio deve seguir as orientações do supervisor docente 

em consonância com as diretrizes institucionais e normas específicas de cada curso, 

expressas em seus Manuais de Estágio. 
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§ 1º Durante todo período de estágio o aluno-estagiário deve ser acompanhado pelo 

supervisor docente do IESMA, pelo supervisor técnico e coordenador de estágio. 

 

§ 2º Quaisquer intercorrências nas atividades relacionadas ao estágio devem ser tratadas 

pelo Supervisor Docente juntamente com a Coordenação de Estágios e comunicadas à 

Supervisão de Estágio. 

 

Art. 22. No processo de estágio, os agentes envolvidos devem respeitar princípios éticos 

do IESMA, de cada campo de estágio, sua respectiva área de formação e da sociedade. 

 

Art. 23. Terá direito a reposição de faltas nas atividades de estágio o aluno-estagiário que 

porventura não tenha comparecido na data prevista, considerando aos seguintes: 

I. Doenças comprovadamente impeditiva do comparecimento, confirmada por um 

atestado médico, reconhecido na forma da lei. 

II. Internação hospitalar devidamente comprovado pelo hospital. 

III. Período de luto pelo falecimento do cônjuge, irmãos, acedentes, descendentes de 

primeiro grau ou colaterais até segundo grau, comprovado mediante atestado de 

óbito, podendo ser considerado como impossibilidade de comparecimento o dia 

do sepultamento. 

IV. Convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, 

devidamente comprovada por declaração de autoridade competente. 

V. Convocação, coincidente em horário, devidamente comprovada, para eleições em 

entidades oficiais. 

VI. Participação, devidamente comprovada, em atividades acadêmicas, como cursos 

intensivos, simpósios, seminários, congressos, Jogos Universitários Brasileiro ou 

seleção nacional, de confederação ou federações estaduais e outras atividades 

similares, sempre que houver com seu curso e previamente autorizado pela 

Coordenação do Curso. 

VII.  Motivos fortuitos ou por força maior a ser analisado pela Coordenação do Curso 

em conjunto a Direção Acadêmica. 
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Art. 24. O requerimento de reposição de faltas no estágio deverá ser realizado no prazo 

de até 48 horas após a falta mediante pagamento de taxa no Protocolo. Sendo o 

requerimento encaminhado à Coordenação de Estágio do respectivo Curso, que 

juntamente com o supervisor docente, em caso de deferimento, deverão calendarizar data 

para a reposição. 

§ 1º A data para a reposição de faltas será definida conforme a peculiaridade de cada 

campo de estágio, disponibilidade de supervisor docente para o respectivo 

acompanhamento e calendário acadêmico. 

 

Art. 25. Para os alunos-estagiários que estiverem em caso de Exercício Domiciliar, 

conforme estabelece o Regimento Interno do IESMA, as atividades de estágio curricular 

ficarão suspensas, devendo ser retomadas logo após o encerramento do mesmo. 

 

Seção III 
Processo avaliativo 

 

Art. 26. As atividades de estágio deverão ser avaliadas de forma sistemática e contínua, 

considerando o cumprimento do plano de ensino do estágio, cronograma de execução, a 

autoavaliação do aluno-estagiário e a avaliação dos membros das instituições envolvidas. 

§ 1º A realização das atividades avaliativas é requisito obrigatório para a aprovação na 

disciplina de Estágio. 

§ 2º As atividades avaliativas serão definidas pelo supervisor docente conforme as 

singularidades do curso e campo de estágio. 

 

Art. 27. O processo avaliativo do estágio será realizado observando aos seguintes 

critérios: 

I. Domínio de conhecimento técnico-científico; 

II. Conduta ética profissional; 

III. Pontualidade e cumprimento de prazos; 

IV. Interesse e participação; 

V. Criatividade e iniciativa pessoal; 

VI. Participação e entrega das atividades avaliativas; 
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VII. Estruturação, conteúdo e entrega do Relatório Final. 

 

Art. 28. O modelo do Relatório Final de Estágio deve ser pensado de forma a possibilitar 

o compartilhamento dos saberes produzidos por meio das atividades de estágio, fazendo 

uso da escrita científica, preferencialmente na modalidade de artigo científico ou relato 

de experiência, respeitadas as particularidades de cada curso. 

Parágrafo único: A entrega do Relatório Final de Estágio é requisito obrigatório para 

aprovação na disciplina. 

 

Art. 29. Será aprovado na disciplina de estágio curricular o aluno-estagiário que atender 

aos critérios: 

I. Obtiver nota mínima ou superior a 7,0 (sete) no estágio realizado; e 

II. Obtiver frequência de 75% em cada fase do Estágio Curricular. 

a. A verificação e o registro da frequência são de responsabilidade do 

supervisor docente. 

b. A ausência coletiva às atividades por parte da turma ou grupo de alunos 

implicará em atribuição de faltas a todos os faltosos, devendo o supervisor 

docente comunicar a ocorrência, por escrito, à Coordenação de Estágio. 

c. Qualquer falta do aluno, independente do motivo, deve ser considerada e 

lançada no diário eletrônico. 

d. Não existe abono de faltas na legislação educacional brasileira. 

Parágrafo único: O aluno-estagiário reprovado no estágio curricular por não ter 

alcançado frequência ou a nota mínima exigida para aprovação deverá repetir a disciplina, 

sendo aplicadas as mesmas exigências de frequência e aproveitamento estabelecidas 

neste regulamento. 

 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 30. As coordenações de curso poderão estabelecer processos complementares para 

as atividades de Estágio, desde que não contrariem expressamente o texto deste 

regulamento ou sua cadeia lógica e temporal de operacionalização. 
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Art. 31. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Direção Acadêmica, 

dando voz aos interessados. 

 

Esta Regulamentação entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Imperatriz, de 02 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 


