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Regulamenta a disciplina Estágio Supervisionado. 

Art. 1º O aluno deverá realizar um Estágio na área eletro-eletrônica, ou educacional na 
área eletro-eletrônica, com atividades que totalizem no mínimo 585 horas.  

 
Quando realizar o Estágio Supervisionado 
 
Art. 2º Para fins de integralização curricular só será considerado válido o estágio 
realizado a partir do 9º período (para todas as áreas).  
 
§ 1° O estágio realizado entre o 1º e 8º período, independente da Instituição em que for 
realizado, será considerado como Estágio não Supervisionado, ou seja, não poderá ser 
usado para a integralização do currículo.  
 
Matrícula em TE-104 ou TE-XXX e TEYYY: 
 
Art. 3º O aluno terá duas opções de integralizar o Estágio Supervisionado, 
matriculando-se na disciplina TE104 no 9º Período ou matriculando-se na disciplina 
TEXXX no 9º Período e posteriormente na TEYYY no 10º Período. 
 
§ 1º - o aluno só poderá se matricular na disciplina TE 104 do 9º período se tiver 
integralizado 720 horas em  disciplinas optativas, todas as disciplinas da 1ª a 6ª série e 
a disciplina obrigatória TE106-Engenharia e Segurança no Trabalho. 
 
§ 2º - o aluno só poderá se matricular na disciplina TEXXX do 9º Período se tiver 
integralizado 600 horas em disciplinas optativas, todas as disciplinas da 1ª a 6ª série e a 
disciplina obrigatória TE106-Engenharia e Segurança no Trabalho. 
§ 3º - o aluno só poderá se matricular na disciplina TEYYY do 10º Período se tiver 
integralizado as horas da disciplina TEXXX e 720 horas em disciplinas optativas.  
 
Orientação do Estágio Obrigatório:  
 
Art. 4º Cada aluno matriculado nas disciplinas de Estágio Supervisionado, terá um 
professor, denominado de Professor Supervisor, preferencialmente da área afim ao 
estágio, indicado pelo Departamento de Engenharia Elétrica.  
 
 
 
 



Da Equivalência ao Estágio 
 
Art. 5º O Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica aceita como equivalência ao 
estágio Supervisionado: 
a) Participação do aluno em Programas de Iniciação Científica oficiais da UFPR, 

devidamente cadastrados na PRPPG, desde que sejam contabilizados a partir do 9º 
Período do Curso. 

b) A Monitoria junto a professores do Departamento de Engenharia Elétrica, 
devidamente cadastrada na PROGRAD, desde que seja contabilizda a partir do 9º 
Período do Curso. 

c) A atuação profissional do aluno na área eletro-eletrônica, com devido registro em 
Carteira de Trabalho e que o mesmo seja conatabilizado a partir do 9º Período do 
Curso. 

 
§ 1º Para validar o estágio previsto nas alíneas “a”, “b” e “c” deste artigo, o aluno 
deverá se matricular nas disciplinas TE104 ou TEXXX e TEYYY. 
§ 2º.Para os casos da alínea “a” e “b” deste Artigo, o professor orientador deverá 
fornecer uma declaração da carga horária realizada pelo aluno. 
 
Das atribuições do Professor Supervisor, do Supervisor Técnico , do Estagiário e 
do professor Responsável pela Disciplina. 
 
Art. 6º São atribuições do Professor Supervisor: 
a) Recomenda-se que o mesmo realize encontros periódicos com seus orientados, de 

modo a ficar ciente das atividades que estão sendo executadas e prestar assistência 
aos alunos em caso de dúvidas. 

b) Recomenda-se que o mesmo entre em contato com a pessoa responsável pelo 
estagiário (Supervisor Técnico) na Instituição em que o mesmo estiver executando o 
estágio, de modo a apresentar-se e colocar-se a disposição para solucionar eventuais 
problemas que possam surgir. 

c) Recomenda-se que o professor Supervisor visite pelo menos uma vez o local de 
estágio. 

d) Fazer a avaliação do Relatório de Estágio e atribuir nota de 0 a 100 (cem). 
 
 

Art. 7º São atribuições do Supervisor Técnico: 
a) Promover a integração do estagiário com as atividades de estágio. 
b) Fazer a avaliação do desempenho do estagiário, preenchendo o Formulário de 

Avaliação, atribuindo uma nota de 0 a 100 (cem). 
c) Orientar na elaboração do Relatório de Estágio. 
 
Art. 8º São atribuições do Estagiário. 
a) Matricular-se na(s) disciplina(s) de Estágio Supervisionado, conforme Art. 2º desta 

Regulamentação. 
b) Procurar estágio em conformidade com os Art. 1º ou 5º. 
c) Zelar pelo nome do Curso de Engenharia Elétrica. 
d) Elaborar o Relatório de Estágio. 



e) Cumprir o prazo de entrega do Relatório de Estágio. 
 
Art. 9º São atribuições do Responsável pela Disciplina: 
a) Definir Data de Entrega do Relatório de Estágio e afixar no Edital do Departamento. 
b) Lançar as notas no Sistema Acadêmico. 
c) Assinar o Contrato de Estágio  

 
Da Documentação de Avaliação: 
 
Art. 10º Para que seja feita a avaliação da disciplina, o aluno deverá entregar ao 
professor Supervisor os seguintes documentos: 

a) Solicitação de Avaliação de Estágio  
b) Cópia do Contrato de Estágio  
c) Formulário de Avaliação preenchido pelo Supervisor na Instituição. 
d) Relatório de Estágio 

 
Nota e Freqüência: 
 
Art. 11º O aluno será considerado aprovado na disciplina Estágio Supervisionado se 
obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) e comprovado 585 horas efetivamente 
desempenhadas em estágios, conforme os critérios: 
 
§ 1º Nota: de zero a 100 (cem), composta pela média aritmética das avaliações do 
Supervisor Técnico e do Professor Supervisor.  
 
§ 2º Freqüência: o aluno deverá integralizar 585 horas durante o período de Supervisão. 
 
Casos Omissos  
 
Art. 12º Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado. 
 
Da validade  
 
Art. 13º A presente Resolução entrará em vigor  após sua homologação pelo Colegiado 
do Curso de Engenharia Elétrica, revogando-se as disposições em contrário. 
 Esta Resolução foi homologada na 108ª reunião do Colegiado do Curso 
de Engenharia Elétrica, realizada em 08/12/2005. 
 
Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica, 08de Dezembro de 2005. 

 


