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ENG498 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

1 – Objetivo 

O Estágio Supervisionado em Engenharia Agrícola e Ambiental integra o elenco de 
atividades acadêmicas obrigatórias do curso, e tem por objetivo proporcionar ao aluno 
experiências profissionais com problemas relacionados à Engenharia Agrícola e Ambiental. 

2 - Duração 

O aluno deverá cumprir no mínimo 180 horas de estágio externo.  

3 - Matrícula 

O aluno só poderá matricular na disciplina ENG498 - Estágio Supervisionado, após ter 
cumprido 2.500 horas de disciplinas obrigatórias.  

4 - Estágio 

Somente serão considerados válidos estágios em atividades ligadas à Engenharia Agrícola e 
Ambiental e que disponham de pessoal qualificado e infra-estrutura capaz de proporcionar 
experiência e aperfeiçoamento técnico-científico ao estagiário. O Estágio poderá ser no País 
ou no exterior. Para realizar atividades de estágio no País, o aluno deverá registrar o estágio 
no Serviço de Estágio (SEST). Estágios fora do País serão aceitos, desde oficializados pela 
Pró-Reitoria de Ensino. 

5 – Supervisor do Estágio 

No local do estágio o aluno deverá realizar atividades sob orientação de um profissional de 
nível superior (Orientador Concedente do Estágio). 

6 - Professor Orientador 

Durante o estágio o aluno ficará sob orientação de um professor da UFV que ministra 
disciplina para o curso.  

 



6.1 Competências do Orientador 

I - Orientar o estagiário na elaboração de relatórios; 

II - Acompanhar e avaliar o desempenho do estagiário; 

IIl - Manter a Coordenação do Estágio Supervisionado informada sobre o desenvolvimento 
das atividades; 

lV - Homologar o Plano de Trabalho orientado; 

7 – Coordenação do estágio supervisionado 

Caberá ao Departamento criar uma Coordenadoria de Estágios formada por dois 
professores. A disciplina Estágio Supervisionado (ENG498) será coordenada por membros 
desta comissão. Esta comissão terá seu mandato por dois anos. 

7.1 Caberá a coordenadoria de Estágio Supervisionado: 

I - Coordenar e organizar as atividades inerentes ao desenvolvimento do Estágio; 

II - Manter a coordenação do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental permanentemente 
informada a respeito do andamento das atividades do estágio, bem como providenciar o 
atendimento das suas solicitações; 

III - Estabelecer contatos com Empresas ou Instituições que possam conceder estágio; 

IV - Providenciar e manter atualizado o cadastro das Empresas e Instituições que oferecem 
Estágio; 

V - Manter contato com os orientadores dos estagiários, procurando dinamizar o andamento 
do estágio; 

Vl - Aplicar critérios para seleção de estagiários, quando necessário; 

VII - Informar aos alunos, as empresas disponíveis e o número de vagas de estágio; 

9 - Avaliação 

Após o término do estágio o aluno deverá apresentar um relatório assinado pelo professor 
orientador. O relatório deverá ser elaborado dentro de normas estabelecidas pela 
coordenadoria de estágio (Anexo 1). O aluno poderá ser convidado a apresentar suas 
atividades de estágio para demais alunos do curso. O relatório será avaliado pelo 
coordenador do Estágio Supervisionado e receberá conceito Satisfatório (S) ou Não-
satisfatório (N).  



10 - Deveres e Direitos do estagiário 

São deveres do estagiário, além de outros previstos pelo Regimento Geral da Universidade 
e pela legislação em vigor: 

a) Cumprir este Regulamento; 
b) Participar da elaboração do Plano de Estágio;  
c) Manter contato constante com o Professor Orientador do Estágio; 
d) Zelar pela manutenção das instalações e equipamentos por ele utilizados durante o 

desenvolvimento do Estágio; 
e) Respeitar a hierarquia funcional da Universidade e das demais Empresas ou 

Instituições concedentes de Estágios, obedecendo as ordens de serviço e as 
exigências do local da atuação;  

f) Manter elevado padrão de comportamento e de relações humanas, condizentes com 
as atividades a serem desenvolvidas, mantendo uma postura profissional; 

g) Fornecer o Relatório Final; 
h) Cumprir o horário estabelecido, bem como os regulamentos e normas da Empresa 

ou Instituição;  
i) Manter em sigilo profissional qualquer informação confidencial que se tome 

conhecimento durante o Estágio e a ele relacionado;  

São direitos dos estagiários, além de outros assegurados pelo Regimento Geral da 
Universidade e pela legislação vigente: 

a) Dispor de elementos necessários para a execução de suas atividades, dentro das 
possibilidades científicas, técnicas e financeiras da Universidade;  

b) Receber orientação necessária para realizar as atividades do Estágio dentro da opção 
escolhida;  

c) Tomar conhecimento sobre os convênios firmados para a realização do seu Estágio; 
d) Ser informado sobre a programação das atividades a serem desenvolvidas no 

Estágio Supervisionado;  
e) Apresentar quaisquer propostas ou sugestões que possam contribuir para o 

aprimoramento das atividades de Estágio e do seu curso. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

NORMAS DO RELATÓRIO FINAL O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

1) Formatação geral do texto 

• Papel A4 cor branca 

• Fonte: Times New Roman 12 

• Espaçamento entrelinhas: 1,5 

• Margens: 2,5 cm para todas. 

 

2) Estrutura geral 

 

2.1) Capa 

Deve conter as seguintes informações: 

• Universidade Federal de Viçosa; 

• Engenharia Agrícola e Ambiental; 

• Tema do estágio; 

• Nome do aluno e matrícula; 

• Localidade, mês e ano. 

 

2.2 Folha de rosto 

Deve conter as seguintes informações: 

• Tema do estágio; 

• Nome do aluno com assinatura; 

• Nome do Professor Orientador com assinatura; 

• Informações gerais (curso, período atual, orientador); 

• Localidade, mês e ano. 

 

2.3 Informações do estágio (uma folha) 

• Nome da empresa; 

• Local do estágio; 

• Área do estágio: informar o setor; 



• Data de início; 

• Data de término; 

• Duração em horas; 

• Orientador do estagiário. 

• Contato do responsável (telefone ou email) 

 

2.4 Apresentação da empresa e da área específica do estágio (uma folha) 

 

2.5 Sumário 

 

2.6 Introdução 

 

2.7 Atividades desenvolvidas (Caso necessário mais atividades podem ser listadas) 

Deve-se responder as seguintes perguntas ao longo de um texto contínuo. 

• Descrever o problema. 

• O que foi feito 

• Porque foi feito 

• Qual aprendizagem (profissional) foi conseguida com a atividade? 

• Que recomendação faria para a melhoria do curso de Engenharia Agrícola e 

Ambiental na área em que estagiou? 

 
3.0 Outras informações importantes 

- O relatório deverá ser entrega até o final das aulas do período letivo que o estudante está 

matriculado em ENG498. 

- O relatório completo deverá ter entre 10 e 15 páginas. 

- Caso necessário pode ser incluído fotos, gráficos, tabelas, quadros para melhor ilustrar o 

conteúdo abordado. 

- Deverá ser anexado ao relatório uma cópia do(s) certificado(s) emitido(s) pelo SEST, 

constando o número total de horas realizadas. Em caso de estágio fora do País, poderá ser 

anexado o certificado emitido pelo órgão competente. 


