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RESUMO 

 

A lei de estágio curricular (Lei 11.788/2008), sancionada em 25 de setembro de 
2008, normatiza essa atividade acadêmica potencializadora do aprendizado dos 
estudantes em todo país. Esta normatização determina procedimentos e 
competências, além de ter também como objetivo a preocupação com a proteção 
dos estudantes que, no momento da execução das atividades práticas, são 
apresentados aos desafios do mundo do trabalho. Preocupada com o cumprimento 
desta legislação, em 2010, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
promoveu a criação de um software que, hospedado no seu sistema integrado de 
gestão de atividades acadêmicas, compõe um módulo específico para 
gerenciamento das atividades de estágio curricular no âmbito universitário, 
permitindo a unificação dos procedimentos e documentos dos seus 116 cursos de 
graduação presencial e à distância, ao mesmo tempo em que emite relatórios em 
tempo real. Passados os primeiros anos do lançamento deste módulo de 
gerenciamento, surge como objetivo deste trabalho, o desafio de estudar seu uso. 
Assim, este estudo propôs-se a realizar um diagnóstico, buscando identificar 
possíveis dificuldades, fragilidades, além de necessidades de melhorias no referido 
sistema de gerenciamento de estágios. Para alcançar este objetivo, foi realizada 
uma análise documental nos relatórios de visitas realizadas pela equipe da 
Coordenadoria de Estágios às Coordenações dos cursos de graduação desta 
Universidade, no período de abril de 2017 a abril de 2018, entre o primeiro e 
segundo ano após a implantação do módulo. Os resultados encontrados neste 
estudo indicaram que os cursos das áreas Humanística e Biomédica obtiveram 
maior registro de dúvidas relacionadas à legislação sobre estágios curriculares e 
sobre a utilização do módulo de estágio, os cursos da área Biomédica registraram 
maior quantidade de reclamações e foram os que mais sugeriram alterações para 
melhoria do módulo, nos cursos da área Humanística foram apresentados maiores 
comportamentos de resistência ao uso do módulo e à aplicação da legislação. 
Também nesses cursos pode-se perceber mais problemas de comunicação entre a 
equipe das coordenações de curso e os estudantes, interpretação da legislação de 
estágios curriculares ou procedimentos administrativos e de uso do módulo de 
gerenciamento de estágios, enquanto que nos cursos da área Tecnológica foram 
apresentadas maiores facilidades de utilização do módulo. O estudo sugere atenção 
especial acerca da rotatividade de substituição de coordenadores de curso e de 
estágio. Outro aspecto a ser considerado refere-se à possibilidade de maior 
contribuição que o Orientador Acadêmico pode realizar para a efetivação dos 
estágios curriculares obrigatórios. Por fim, este estudo culmina com a apresentação 
de um e-book sobre o uso do Módulo Central de Estágios à luz da legislação 
aplicada, visando auxiliar seu público alvo e toda comunidade universitária. 
 
Palavras-Chave: Estágio Curricular. Legislação de Estágio. Gestão Universitária. 
Central de Estágios no Sistema SIG. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

The curricular internship law (Law nº 11.788, 2008), sanctioned in September 25th, 
2008, It came as a regulation for this powerful learning academic activity to this 
country’s students. This norm determines proceedings and competences, besides 
having inside It the worry with the students protection that, within the practice activity 
execution’s moment, are presented to the work’s challenges. Worried about the law 
enforcement, in 2010, the Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN, has 
promoted a software development - hosted in the academic activity integrated 
management system - that composes a specific module to manage the curricular 
internship activities for the university, allowing the procedure and documents 
unification for all Its 116 undergraduate programs, whether in face to face or distance 
learning , at the same time It gives out real time data reports. A few years after the 
management module release, It comes up as this study’s goal the challenge to 
investigate Its usage. Thus, this study proposed to perform a diagnostic, trying to 
discover difficulties or facilities, and also the improvements necessity at the internship 
management system mentioned before. To accomplish this goal, reports from 
Programs Coordination visits that were made by the Internships Coordinating were 
analyzed, from April, 2017 to April, 2018, between the first and the second year after 
the module deployment. The results found by the study indicated that the Humanistic 
and Biomedical areas programs were those ones that had more records of doubts 
related to the curricular internship law and the internship system usage, the 
Biomedical area programs were those that recorded more complaints and those that 
most suggested modifications for the module improvement, the Humanistic area 
programs were those that most presented resistance to the module usage and the 
regulation. Also in those programs were detected more communication problems 
between the Programs Coordination team and the students, internship law 
understanding or administrative proceedings and the internship management system 
usage, while the Technological area programs presented more facilities at the 
system usage. The study suggests special attention about the internship and 
program coordinators replacements and turnover. Another fact to be considered refer 
to the possibilitie of more contribution that the academic advisor can give for the 
mandatory curricular internship effectiveness. In the end, this study comes to a 
presentation of an e-book about the internship central module usage under the 
related law, aiming to aid Its public and all the university community.  
 

Keywords: Curricular Internship. Internship Law. University Management. SIG 
System’s Internship Central.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 25 de setembro de 2008, o Governo Federal sancionou a Lei 11.788, 

que vinha a ser conhecida como “a nova lei de estágio”, que trouxe inovações à 

antiga lei por ela revogada, quando se preocupou com a proteção dos estudantes 

em atividade de estágio curricular.  

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, autarquia de 

regime especial, vinculada ao Ministério da Educação, completados seus 60 

(sessenta) anos de existência e com ela uma enorme evolução estrutural e 

tecnológica, conta com uma comunidade acadêmica mais de 43.000 estudantes e 

5.500 servidores (Docentes e Técnicos Administrativos), para o desenvolvimento 

dos mais de 200 cursos oferecidos em seu campus central (Natal) e nos campi 

avançados (Macaíba, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó)1. 

Neste universo tão amplo, a necessidade de gerenciar os processos de 

trabalho é visível, sobretudo quando conta com 116 cursos de graduação e em torno 

de 3.500 estagiários a cada semestre. Considerando que as atividades de Estágio 

Curricular, celebração de Termos de Compromisso de Estágio e toda trajetória desta 

fase da vida acadêmica é de responsabilidade das coordenações dos cursos de 

graduação da UFRN (Art. 68º §1º da Resolução nº 171, de 5 de novembro de 2013-

CONSEPE/UFRN), além da presença, cada vez mais frequente, dos órgãos de 

fiscalização (Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Tribunal de 

Contas da União, Conselhos de Classe e demais órgãos) associada à necessidade 

de colher informações em mais de uma centena de coordenações de curso de 

graduação, sem esquecer a necessidade definida pela Tabela de Temporalidade de 

Guarda de Documentos do Serviço Público Federal que determina o arquivamento e 

guarda de toda documentação referente aos estágios curriculares por um período de 

52 (cinquenta e dois) anos, esta universidade vislumbrou os benefícios do uso de 

um módulo de gerenciamento destas atividades, sem que fossem alteradas de 

competências e responsabilidades já previstas em seu Regulamento dos Cursos 

Regulares de Graduação. 

A partir desta ótica, a Superintendência de Informática da UFRN, sob 

orientação de um Técnico Administrativo da Coordenadoria de Estágios da Pró-

                                                             
1 Distribuídos entre cursos técnicos, graduação e pós-graduação. 
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Reitoria de Graduação, desenvolveu o módulo Central de Estágios do Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), que reúne formas de 

utilização segura à luz da legislação vigente de forma a auxiliar o usuário na 

realização de um trabalho mais padronizado e seguro.  

Após o lançamento do módulo de estágio, no Fórum de Coordenadores de 

cursos de graduação realizado em 26/02/2016, foram ministradas 13 (treze) oficinas 

de treinamento (dez no campus central em Natal e três nos campi Santa Cruz, 

Currais Novos e Caicó) aos usuários (Coordenadores de cursos de graduação, Vice-

Coordenadores, Coordenadores de Estágio, Vice-coordenadores de Estágio e 

Secretários de coordenação), além da realização de dezenas de visitas solicitadas 

pelas Coordenações dos cursos de graduação, palestras e participações em eventos 

acadêmicos, podendo-se citar: Semana de Integração do Curso de Ciências 

Contábeis, Semana de Integração do Curso de Biblioteconomia, Executiva Nacional 

dos Estudantes de Comunicação Social (ENECOS) Potiguar, Seminários do Centro 

de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Encontro de Integração Multidisciplinar do 

Curso de Zootecnia, dentre outros, sempre com o objetivo de esclarecer a legislação 

de Estágio Curricular e apresentar a ferramenta de gerenciamento oficial de estágios 

da UFRN. 

Passados os primeiros anos da implantação do módulo de gerenciamento de 

estágio na UFRN, os relatórios emitidos apontam para deficiências em sua 

utilização, podendo ser advindos do seu uso indevido ou mesmo conhecimento da 

legislação de estágio. 

Neste diapasão, espera-se que este trabalho propicie o desenvolvimento de 

um estudo da operacionalização da Central de Estágios do SIGAA, de forma a 

clarificar seus pontos de fragilidade, dificuldades, facilidades, enfim seus pontos 

harmônicos e dissonantes da utilização, sempre com o intuito de impulsionar a 

melhoria dos processos de trabalho desta universidade. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMÁTICA 

 

No caminho percorrido pelos estudantes em busca do aprendizado e 

formação profissional, ao longo de sua vida acadêmica, os obstáculos e dificuldades 

apresentados precisam ser superados. Em função da necessidade de construção do 

conhecimento, as instituições de ensino estão cada dia mais preocupadas em se 

modernizar, equipar e melhorar seu quadro de pessoal envolvido neste processo, 

seguindo sempre em direção de um futuro de melhores resultados na formação dos 

seus alunos. Durante esse processo de construção do conhecimento, a aplicação do 

aprendizado no ambiente prático está sempre em evidência como uma forma de 

testar os conhecimentos em confronto com a realidade. 

Esta necessidade de aplicação prática dos conhecimentos conduz os 

discentes à realização do estágio curricular, atividade na qual o aluno praticará e 

vivenciará in loco os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Nesta 

oportunidade, terá não só o prático a ser desenvolvido, mas também o 

acompanhamento da sua instituição de ensino e da sua concedente de estágio. 

A realização do Estágio Curricular vem se modernizando e se intensificando 

em virtude da percepção dos benefícios trazidos aos educandos, tornando-os assim 

mais críticos, práticos, proativos e consequentemente, mais preparados para o 

mundo profissional. 

Segundo Bousso et al (2000) este é o momento em que cabe ao aluno 

participar ativamente do processo de transição do ser estudante para o ser 

profissional, sendo eles, o momento de avaliação do relacionamento interpessoal, 

postura, iniciativa, planejamento, implementação das ações planejadas, avaliação do 

planejamento, comunicação verbal e responsabilidade do aluno. 

Essa importância foi também elencada por Paquay e Wagner (2001), 

quando discutem os paradigmas em ação para as atividades práticas onde há 

sempre um ponto de intersecção e um de discordância entre os pontos de vista 

apresentados. Inicialmente apresentam o receio de expor o estudante à prática sem 

antes ter tido contato com o conhecimento teórico e seus princípios metodológicos, 

um segundo ponto de vista defende sua exposição gradativa, onde os estudantes 

experimentarão pequenas práticas e outras maiores sucessivas, até sua 

experimentação total em campo. 
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Outro entendimento dessa discussão citado pelos autores defende que esta 

exposição deverá ser total e imediata e que as teorias somente serão assimiladas 

com a experiência prática ampla, enquanto que outra linha de pensamento defende 

que o Estágio Curricular deve ser feito logo no início do curso, contudo como forma 

de estágio-pesquisa, onde vivenciará a prática reflexiva, permitindo a 

experimentação de novidades pedagógicas, já outro pensamento acrescenta à 

prática reflexiva a necessidade da assimilação da consciência dos determinantes 

sociais, a busca da análise crítica, de forma que não se tornem meros executores e 

defende que os estágios curriculares deveriam se realizar apenas em ambientes que 

os exponham à pesquisa e à inovação, e por fim o último paradigma apresentado 

compreende aos demais apresentados, mas os convida para a importância da 

oportunidade do envolvimento pessoal, demonstrando a necessidade do 

acompanhamento do estudante de forma a administrar seus afetos e seu 

desenvolvimento pessoal. 

Diante disso é visível que apesar das diversas formas de apresentar a 

intenção em expor o estudante à prática, é inegável que esta prática deve acontecer. 

Com isso o autor delimita bem as seis concepções de Estágio Curricular, 

demonstrando o quanto são importantes, que se entrelaçam na formação de um 

profissional completo e que o uso destas concepções em separado pode transformar 

em um profissional com um padrão próprio, mas possivelmente incapaz de perceber 

certos detalhes do seu ofício ou mesmo ter seu processo formador deficitário. 

Estas concepções, citadas por Paquay e Wagner (2001) evidenciam seis 

pontos específicos os quais vale a pena citar individualmente. 

1 A importância e a duração dos estágios curriculares – Podem variar em 

importância entre tempo de Estágio Curricular e formação teórica, podendo 

ser experimentação, momentos de reflexão, momentos de envolvimento 

pessoal; 

2 O momento do seu desenvolvimento – Podendo ser após uma formação 

disciplinar teórica e metodológica, no final da formação ou desde seu início ou 

mesmo alternada, de forma complexa no início da formação e com 

envolvimento em projetos inovadores em seu final ou em diversos momentos 

da formação, permitindo a construção de uma identidade profissional;  
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3 Os objetivos pedagógicos – Os vários objetivos implicam na aplicação dos 

saberes, na automatização do saber-fazer, na aquisição das habilidades do 

ofício, do desenvolvimento da competência analítica das situações, que 

permitam além de analisar as situações, fazer a autoanálise, avaliando os 

mecanismos e criando ferramentas inovadoras, objetiva também o 

envolvimento em projetos coletivos, o desenvolvimento do eu profissional e 

pessoal; 

4 As atividades a serem realizadas – Realização de exercícios progressivos, 

práticas intensivas, criação de uma memória profissional, participação em 

projetos inovadores, análise de desafios das práticas vividas e observadas, 

experimentação de interação diversa. 

5 As formas de acompanhamento e supervisão – Estas formas variam de 

acordo com os princípios didáticos, de acordo com o planejamento previsto, 

feedbacks, programações, articulação com o mais experiente, teorização de 

situações vividas confrontadas com a ação reflexiva, articulação com a equipe 

e sua orientação personalizada; e  

6 As formas de articulação teoria-prática – são aplicados procedimentos e 

princípios previamente estudados, podem explicitar os fundamentos teóricos 

das técnicas utilizadas, sem deixar de lado os saberes técnicos, utilizar o 

saber prático como esquema de ação, o confronto necessário para a reflexão, 

a reflexão sobre a prática e a vivência, a análise sociológica, éticas, filosóficas 

ou mesmo a reflexão sobre a vivência pessoal. 

A utilização dessas concepções pode variar como forma de buscar um 

profissional mais completo, contudo quando aplicadas individualmente, cada uma 

em seu parâmetro específico, pode tornar segundo Perrenoud (2001), utilizando a 

ótica da formação de professores, o que ele chama de paradigma da formação, em 

um professor culto, um técnico, um prático artesão, um prático reflexivo que em seu 

limite pode ser um prático pesquisador, um ator social ou simplesmente uma 

pessoa. 

Silva (2005) adverte que no Estágio Curricular mais se evidenciam as 

pressões do mercado, do desemprego e da desregulamentação das profissões. Mas 

que é no estabelecimento destas relações que o Estágio Curricular possibilita a 

leitura da realidade e a construção de proposições de intervenção sobre ela. Para 
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ela, o Estágio Curricular não é apenas uma prática aplicada à teoria, mas um 

momento de apreensão do real espaço de atuação profissional, onde se desenvolve 

no aluno a capacidade de levantar problemas concretos de pesquisa, o que pode 

contribuir para o repensar da profissão. Esse olhar trazido por Silva (2005) mostra 

um olhar além dos tradicionais olhares do Estágio Curricular, demonstrando que o 

desenvolvimento do Estágio Curricular proporciona o desenvolvimento de 

habilidades que transpassam a simples aplicação prática da teoria, levando ao aluno 

a capacidade de pensar, de criticar procedimentos e conceitos, de interpretar dados 

da realidade, enfim de incorporar uma atitude reflexiva e problematizadora diante 

das questões advindas do campo profissional. 

Com a promulgação do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que institui 

o Programa de Apoio à Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), houve um grande crescimento da quantidade de docentes na UFRN e 

consequentemente em campo de estágio, o que tem trazido novas demandas de 

gerenciamento, para que possam ser mais bem acompanhados em relação à 

legalidade, aspectos pedagógicos e a orientação acadêmica dos alunos. 

Neste estudo analisaremos o uso do módulo Central de Estágios do SIGAA 

pelas coordenações dos cursos de graduação da UFRN, módulo criado para 

monitoramento das atividades de Estágio Curricular dos discentes desta instituição 

de ensino. 

As atividades acadêmicas de campo, realizadas em instituições públicas ou 

privadas, muitas vezes têm seu desenvolvimento confundido com o trabalho dos 

servidores e empregados, podendo induzir à caracterização de vínculo empregatício. 

Com o objetivo de proteger o aluno nesta relação de trabalho e garantir que de fato 

seja uma atividade acadêmica, o Governo Federal Brasileiro sancionou a Lei 11.788, 

de 25 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008), a qual normatiza os estágios 

curriculares, definindo responsabilidades às partes envolvidas neste processo. O 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, publicou a Orientação 

Normativa nº 2, de 24 de junho de 2016 (BRASIL, 2016), enquanto a UFRN editou a 

Resolução nº 171, de 5 de novembro de 2013 (UFRN, 2013), estreitando a 

regulamentação às características dos cursos de graduação desta universidade. 

Em virtude da possibilidade de descaracterização dos estágios e por 

consequência a caracterização de vínculo empregatício, os órgãos de fiscalização 
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têm intensificado seus esforços a fim de regulamentar e corrigir possíveis falhas 

nesta relação. Concomitante ao trabalho destes órgãos, as Instituições Federais de 

Ensino Superior – IFES empenham-se sob a ótica acadêmica do real 

aproveitamento do Estágio Curricular proposto, buscando cada vez mais aproximar-

se desses docentes e acompanhar seu trabalho em campo prático, por meio de 

orientação do corpo discente, supervisão da concedente2 e gerenciamento das 

unidades acadêmicas e administrativas. 

Neste cenário, surge a necessidade do acompanhamento do Estágio 

Curricular, sobretudo quando se observa uma fragilidade de gerenciamento, visto 

que o processo é centralizado nas coordenações de curso, dificultando a visão 

global por parte da administração central da UFRN. Com esta necessidade 

associada às frequentes fiscalizações do Ministério Público do Trabalho, a equipe da 

Coordenadoria de Estágios da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e a 

Superintendência de Informática (SINFO) desenvolveram um módulo de 

monitoramento unificado de todas as informações e procedimentos relacionados ao 

Estágio Curricular, sem que para isso seja necessário mudar as competências e 

autonomia administrativas já existentes. Este módulo, programado desde meados de 

2010, teve seu lançamento em 25 de fevereiro de 2016, no evento Fórum de 

Coordenadores, passando a ser – a partir daí – o sistema de registro oficial de 

estágios curriculares da UFRN. 

Após a implantação do módulo, foram realizadas 13 (treze) oficinas de 

treinamento, sendo 10 (dez) no campus central em Natal e 3 (três) nos campi da 

FACISA, em Santa Cruz e CERES, em Currais Novos e Caicó, além de dezenas de 

reuniões de instrução na reitoria e coordenações de cursos de graduação. Após esta 

fase, a equipe da Coordenadoria de Estágios (COEST) tem feito visitas às 

Coordenações dos cursos de graduação, e passados 2 (dois) anos da implantação 

do gerenciamento, seus relatórios apontam para a possibilidade de uma discreta 

evolução no uso do módulo, podendo estar relacionada a dificuldades de uso do 

módulo ou mesmo fatores como conhecimento da legislação de estágio, 

especialmente a Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008). 

                                                             
2 Instituição que recebe o estagiário, podendo ser pessoas jurídicas de direito privado e os 
órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais 
de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização 
profissional. Texto do Art. 9º da Lei 11.788/2008. 
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Diante dessas percepções, o produto deste trabalho poderá auxiliar os 

usuários do módulo a realizar suas atividades relacionadas ao Estágio Curricular, 

com maior clareza e segurança, agilizando sua realização e minimizando a 

ocorrência de erro. Assim, a Coordenadoria de Estágios, a Pró-Reitoria de 

Graduação e consequentemente a Reitoria passaram a receber dados – advindos 

das Coordenações de Curso – com maior agilidade e confiabilidade, trazendo maior 

segurança no tratamento das informações a serem utilizadas nas frequentes 

ocasiões de fiscalização, diminuindo o risco de autuações e necessidades de 

celebração de Termos de Ajuste de Conduta, além de propiciar o acompanhamento 

acadêmico por parte da Pró-reitoria de Graduação. 

 

 

2.1  Objetivos da pesquisa 

 

2.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar como o sistema de registro, acompanhamento e controle dos 

estágios na UFRN tem ocorrido nas coordenações dos cursos de graduação após a 

implantação do módulo Central de Estágios. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

1 Identificar se as coordenações dos cursos de graduação têm utilizado o módulo 

Central de Estágios; 

2 Evidenciar as dificuldades relatadas para a utilização do módulo;  

3 Evidenciar as facilidades relatadas para a utilização do módulo;  

4 Apresentar as sugestões de melhoria propostas pelas coordenações dos cursos 

de graduação para o módulo Central de Estágios; e 

5 Apresentar um guia de instruções para uso da central de estágios em formato de 

E-book. 
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2.2 Justificativa 

 

A importância do estágio curricular no Brasil é levada em consideração 

desde a década de 1930, na qual legislações estaduais já delineavam critérios para 

o aperfeiçoamento de professores em formação. Legislações posteriores, sempre 

determinando cumprimento de disciplinas como Didática, Metodologia Geral e 

Práticas de Ensino, todas voltadas para a fundamentação e articulação da teoria e 

prática. Nesta época, de acordo com Ângelo (1994) já se tem registros de atividades 

práticas das alunas do Departamento Nacional de Saúde Pública, que chegavam a 

trabalhar até oito horas por dia em campo prático acadêmico. Esta relação 

acadêmica vem se desenvolvendo gradativamente com o passar dos anos. 

Conforme define a Lei 11.788/2008 (BRASIL), o estágio é um ato educativo 

que visa à preparação para o trabalho produtivo. Sendo, na visão de Buriolla (2011) 

concebido como um campo de treinamento, onde se manifestam um leque de 

situações e de atividades de aprendizagem profissional. Para Câmara (2004), o 

Estágio Curricular é uma etapa representativa no processo de formação acadêmica, 

este que está em sintonia com o exercício profissional. Barbosa e Noronha (2008, a) 

acrescentam que além da prática profissional, o Estágio Curricular presume a 

formação de um profissional capaz de refletir, interpretar, questionar e melhorar a 

sua prática, de modo a proporcionar um aprender significativo, percebendo seu 

ambiente como uma teia de relações, criando condições de se inserir nas relações 

sociais tornando sua prática em uma constante releitura da ação.  Este pensamento 

é seguido por Pimenta e Lima (2012, p. 29) quando dizem que “o estágio [...] 

apresenta os aspectos indispensáveis à construção de um ser profissional [...] no 

que se refere à construção da identidade, dos saberes e das posturas necessárias”. 

O estágio curricular, segundo Silva (2005, p. 10) é uma oportunidade ímpar 

para a formação de profissionais comprometidos com o desenvolvimento da ciência 

e da tecnologia em uma sociedade que privilegie a cultura, a democracia e a justiça. 

Neste contexto a autora enfatiza a importância do estágio curricular na formação 

profissional do estudante, uma vez que este está em processo construtivo e que a 

prática relacionada à teoria adquirida no curso não só desenvolverá o profissional 

executor das atividades técnicas-profissionais, mas também criará o profissional 

crítico em qualquer área de formação. 
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Para Silva (2005) há uma dicotomia entre o estágio como atividade teórico-

prática e uma atividade de aplicação da teoria. Segundo seus estudos3, o fato de 

que 74,5% (setenta e quatro vírgula cinco por cento) dos cursos de graduação da 

UFRN realizam o estágio nos períodos finais da estrutura curricular pode levar ao 

entendimento de que esta atividade acadêmica se apresenta mais como atividade 

de aplicação da teoria, sobretudo quando o art. 3º da Resolução nº 178/1992-

CONSEPE prevê que o estágio curricular deve ser precedido da teoria necessária à 

sua aplicação. 

Contudo, de acordo com a proposta do Ministério da Educação (MEC), 

citado na obra de Silva (2005), uma vez que há reflexões a serem feitas no 

desenvolvimento dos estágios curriculares, estes fogem à ideia da simples aplicação 

prática da teoria adquirida, aproximando-se assim da ideia da atividade teórico-

prática. 

Silva (2005) enfatiza ainda que no momento da realização do estágio 

curricular, o estudante além da aplicação prática, tem a oportunidade de 

compreender a dinâmica organizacional da instituição que está inserido, suas 

relações de poder, relações de trabalho, além da interpretação de dados e situações 

impossíveis de serem apresentadas em campo teórico. 

Buscando a aproximação entre a teoria e a prática, os diversos cursos da 

UFRN utilizam critérios diferentes para aprovação de alunos candidatos ao campo 

de Estágio Curricular, à luz do regulamento de cursos, as resoluções de cursos e 

seus projetos pedagógicos, estes critérios variam entre carga horária mínima, 

semestres letivos, disciplinas específicas ou até mesmo índices acadêmicos. 

A Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008), além da denominação das modalidades, 

também cita algumas obrigatoriedades a serem cumpridas em ambas as situações 

de Estágio Curricular, como a orientação acadêmica, visitas em campo de estágio, 

seguro contra acidentes pessoais, recesso, pagamento de bolsa e transporte, 

inclusão nos programas de saúde e segurança no trabalho e até mesmo a 

possibilidade do estagiário ser contribuinte facultativo da Previdência Social. 

Na UFRN, o módulo Central de Estágios é a ferramenta de gerenciamento 

destas atividades, permitindo a solicitação de celebração de novos convênios, 

divulgação de vagas, cadastramento de estagiários, emissão de Termos de 

                                                             
3 Dados de 2005. 
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Compromisso de Estágio (TCE), cruzamento de dados, verificação de alunos em 

situação irregular junto à instituição, formatação de relatórios de avaliação de 

Estágio Curricular, consultas diversas sobre os estagiários e seus campos de 

estágio curricular, dentre outras funcionalidades, facilitando a comunicação entre as 

partes envolvidas, tudo com base na legislação vigente.  

A legislação ainda cita que a celebração do convênio é facultada às partes 

envolvidas, contudo com o objetivo de trazer mais segurança aos seus discentes e 

docentes, a UFRN determinou sua obrigatoriedade por meio da Resolução nº 

171/2013 (Regulamento dos Cursos Regulares de Graduação da UFRN) (UFRN, 

2013), emitido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). Esta 

medida também visa obter o conhecimento das instituições que têm alunos da 

UFRN em campo de estágio curricular. 

Na UFRN, a Coordenadoria de Estágios, realizou eventos, palestras, 

oficinas, fórum de coordenadores, videoconferências, mesas redondas, workshops e 

visitas às coordenações de curso e centros acadêmicos, momentos em que as 

trocas de informações apontaram para uma possível fragilidade no controle e 

acompanhamento dos estudantes em campo de estágio curricular, podendo estar 

relacionada à possível falta de conhecimento legal e/ou de estrutura e incentivo aos 

orientadores de estágio e coordenadores de cursos. 

Esta possível fragilidade no uso da ferramenta é sinalizada pelos relatórios 

gerenciais do módulo Central de Estágios e nos documentos/notificações recebidos 

do Ministério Público do Trabalho, por meio de análises em suas notificações e 

fiscalizações, as quais mostram algumas inconsistências legais por parte dos 

coordenadores de curso de graduação, além dos professores orientadores de 

estágio. 

A obtenção destas informações e de dados gerenciais tem sido uma grande 

dificuldade para a UFRN, quanto à quantidade de estagiários e modalidade de 

estágio curricular que estão realizando. A necessidade de coletar e analisar 

informações gerenciais transpassa ao fato de constantemente existir a 

obrigatoriedade de fornecer dados aos órgãos de controle e fiscalização, mas são de 

essencial importância para a tomada de decisões da gestão central. 

Mesmo com a crescente utilização do Módulo de Estágios do SIGAA pelas 

coordenações de curso, ainda é nítida a grande estrada a ser percorrida até que 
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tenhamos sua utilização na totalidade, principalmente quando se fala em utilização 

plena e consciente, de forma que os usuários realizem os trabalhos entendendo 

perfeitamente o que estão desenvolvendo. 

Este horizonte encontra um ponto de dificuldade no momento que 

percebemos que as coordenações dos 116 cursos de graduação existentes na 

UFRN têm seus representantes (Coordenador e Vice-coordenador) com mandatos 

eletivos de dois anos e sem qualquer sintonia em suas datas de início. Esta falta de 

sintonia leva à Coordenadoria de Estágios da PROGRAD a uma constante e 

incansável pesquisa aos Boletins de Serviço, em busca da descoberta dos novos 

representantes das coordenações de curso, para que seja iniciado um novo trabalho 

de instrução, o qual já fora realizado para a gestão anterior. 

Com o uso do módulo, muitas perguntas passaram a serem respondidas, 

como a quantidade de estudantes realizando estágios curriculares, local de estágio, 

cursos dos estudantes em estágio curricular, modalidade de estágio curricular, 

valores de bolsa e auxílio transporte recebidos, dentre outras as quais clarificam aos 

olhos da administração central da UFRN possíveis falhas de procedimentos ou 

mesmo setores administrativos em dificuldade de buscar vagas de estágio curricular 

junto às entidades públicas e privadas para ofertá-las aos alunos, facilitando sua 

entrada no mundo do trabalho, assim como facilitando no momento da sua 

caminhada final de desenvolvimento do curso de graduação.  

Seu uso também foi possível unificar os trabalhos de todas as coordenações 

dos cursos de graduação, eliminando a emissão de documentos obsoletos (por uso 

de legislação revogada) ou ultrapassados ou até mesmo incorretos frente à 

legislação vigente, além de ter em futuro próximo sua expansão para os cursos 

técnicos e de pós-graduação. Este estudo terá sua importância científica, uma vez 

que dará subsídios para aplicabilidade em outras universidades pelo Brasil, que 

fazem uso do módulo de estágio, além de ser de grande importância para verificar o 

conhecimento do uso (legal e operacional) com vista à identificação do melhor 

momento para aplicação dos próximos passos no processo de evolução da Central 

de Estágios do SIGAA, permitindo um olhar diferenciado sobre estes setores, 

aplicabilidade de treinamento e resolução de problemas, além da propositura de um 

produto final como uma ferramenta prática de orientação aos usuários do módulo. 

Ferramenta que será material indispensável nas mesas das coordenações dos 
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cursos de graduação, elucidando conceitos, esclarecendo dúvidas, auxiliando aos 

mais diversos procedimentos a serem realizados, não sendo apenas uma juntada de 

legislação, mas também sua análise e aplicabilidade, não sendo apenas um 

Procedimento Operacional Padrão (POP), mas, além disso, trará a essência da sua 

funcionalidade, não sendo apenas uma Cartilha, mas também um tira-dúvidas 

direcionado às necessidades e problemas encontrados na própria UFRN. Enfim, não 

será apenas um E-book, será um parceiro de trabalho. 

O Estágio Curricular vem evoluindo ao longo do tempo, ultrapassando 

fronteiras políticas e culturais e posiciona-se também no Brasil, como instrumento 

necessário para o processo de formação profissional. Sendo assim, o capítulo a 

seguir vem envolver o leitor neste processo evolutivo, clarificando seus detalhes e 

sobretudo, sua essência. 
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3 MARCOS TEÓRICOS E LEGAIS SOBRE ESTÁGIOS CURRICULARES 

 

Embasado na Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008), o estágio é o ato educativo 

escolar supervisionado que visa à preparação para o trabalho produtivo. Contudo 

não se deve debruçar-se apenas na seara legal. 

Segundo o documento síntese dos seminários regionais sobre estágio 

curricular – MEC/SESu (1987), o estágio é o momento de integração entre teoria e 

prática, estas que constituem o núcleo articulador do currículo, objetivando a 

formação do educador como profissional competente técnica, científica, pedagógica 

e politicamente, não restringindo-se apenas ao fazer, mas constituindo-se em uma 

atividade de reflexão, enriquecedora de teoria, sendo um processo criador, de 

investigação, explicação, interpretação e intervenção da realidade. 

Para Mizukami e Reali (2002), o estágio possibilita ao aluno a revisão de 

temas e/ou conteúdos trabalhados no curso, oferecendo antes de sua conclusão, 

ainda sob supervisão, obter respostas às questões enfrentadas na prática. Já Costa 

(2008) vai mais além quando cita que o estágio é o momento em que são 

processadas as relações pedagógicas interpessoais, sendo um período de 

afirmação pessoal e profissional, sendo de rápido e grandioso aprendizado.  

Nascimento (2010) complementa que o estágio é uma parte da política de 

formação profissional daqueles que querem ingressar no processo produtivo, 

integrando-se na vida da empresa, aplicando seus conhecimentos, ampliando e 

desenvolvendo sua criatividade como forma de afirmação pessoal e profissional. 

Nascimento (2010) ainda enriquece o entendimento quando cita que o estágio é 

fundamental para o desenvolvimento econômico-cultural de um país, que reúne o 

máximo de esforço possível em busca de um salto de qualidade, tendo como base a 

educação. Ele cita que o estágio é parte da política de formação profissional, onde o 

estudante se integra na vida da empresa, aplicando seus conhecimentos, 

ampliando-os e desenvolvendo a sua criatividade como forma de afirmação pessoal 

e profissional. 

Na seara do ensino, este assimilado durante muito tempo a uma vocação e 

até a uma maternidade, onde segundo Tardif e Lessard (2013 p. 8) demonstram que 

o ato de ensinar requer muito mais que teoria e conhecimento empírico, mas 

também uma grande parcela de prática e sensibilidade.  O desenvolvimento desta 
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atividade deu-se de forma mais acelerada a partir do final da segunda guerra 

mundial, com a expansão das universidades e reestruturação do ensino e formação 

de professores. Os autores explicitam recentes transformações a partir dos anos 

1980, para eles há uma evolução do processo de ensino, contudo muito lenta e 

tradicionalista, sempre incorporando o novo a procedimentos antigos, dando uma 

característica de engessamento e estagnação. 

A aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no decorrer da formação, 

enfatizada por Carbonneau e Hétu, em Perrenoud (2001 p. 74 – 79), quando citando 

os experimentos na formação de professores, quando em aplicação prática em sala 

de aula de estudantes do primeiro ou segundo ano do baccalauréat4, aplicado à 4ª 

série da escola primária francesa, com crianças entre 10 e 11 anos de idade. Eles 

destacam que ao ser observado, há o desencadeamento ou aceleração de um 

movimento reflexivo, que o auxilia a formular sua práxis, envolvendo-o em um 

processo ao qual estará vulnerável. Nesta atividade, os autores destacam seis 

princípios necessários à sua formação para a prática. O primeiro princípio define que 

acelerar o ritmo da alternância entre a formação para análise conceitual e a 

formação para a intervenção são meios básicos e eficazes no desenvolvimento da 

atividade prática.  

No segundo princípio, mostra que multiplicar as situações e os modelos 

pedagógicos potencializa a capacidade de desenvolvimento do estudante, trazendo 

em consequência uma melhor formação. Quanto mais exposto a situações diversas, 

mais preparado vai estar para o desenvolvimento profissional futuro. Considerando 

que cada indivíduo tem seu ritmo de aprendizagem, a exposição à multiplicidade de 

situações e modelos servirá de ferramenta para a criação de uma identidade que é 

tão rica quanto à quantidade de fontes diversificadas as quais teve a oportunidade 

de vivenciar. 

No terceiro princípio os autores mostram a importância de valorizar o 

aprendiz à tomada de consciência de seus próprios esquemas de ação e de sua 

singularidade. Tendo o esquema de ação ligado aos valores e a exploração dos 

saberes, criando uma consciência de interligação da prática profissional aos seus 

princípios morais, além do entendimento de individualidade do ser, esta que o 

tornará único em seu mundo profissional. 

                                                             
4 Curso correspondente ao bacharelado, na França. 
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O quarto princípio mostra como importância “identificar enquadres 

conceituais flexíveis que possam respeitar a diversidade de esquemas de ação e 

sustentar seu desenvolvimento”. Neste princípio o entendimento de que a 

multiplicidade dos modelos de ação é trabalhada justamente com a singularidade 

das práticas. O estudante em atividade prática é exposto a este conflito entre a 

multiplicidade e a singularidade, estando desde então mais apto e experiente à 

tomada de atitudes conscientes frente às diversas situações em que o futuro 

profissional lhe apresentará.  

Não propor um modelo, mas um indivíduo ou grupo é a temática do quinto 

princípio, o qual mostra que as ações tem um objetivo a ser alcançado, contudo as 

pessoas têm atitudes diferentes em busca do alcance desses objetivos. O contato 

com diversos indivíduos mostra ao estudante o quão diversas são as atitudes 

tomadas frente a um mesmo cenário prático. Esta diversidade de ações é composta 

pela união dos conhecimentos, valores, princípios e até mesmo variáveis 

momentâneas impostas pela situação e/ou local do fato. 

Como sexto e último princípio que Carbonneau e Hétu (2001) elencaram, 

vem em forma de alerta para que os estudantes em atividade prática tomem cuidado 

com as armadilhas da prática reflexiva, tendo em vista que seu excesso pode 

contribuir para a emergência de uma compreensão fragmentada da realidade.  

Assim, os autores vêm demonstrar o quão desafiador a exposição das 

atividades nos apresenta, que por meio de tantas formas de visualizá-la (percepção 

da economia pedagógica, percepção da situação por meio da rede de saberes e 

intervenção) nos esclarece e evidencia a importância desta atividade prática e seu 

potencial no processo formador do futuro profissional. 

Enfim, o estágio curricular é um momento único, onde o aluno amparado 

pela estrutura da instituição de ensino põe em prática o conhecimento adquirido, 

absorvendo não somente a experiência do mercado, mas aprimorando suas 

relações interpessoais, além de contribuir para um melhor diálogo entre as 

instituições concedentes e a comunidade universitária. 

Na Bélgica, entre 1990 e 1992, os pesquisadores Charlier e Hauglustaine-

Charlier (Charlier, Évelyne. 1992), apresentam estudos com alunos da 5ª e 6ª séries 

da escola primária, onde o experimento de imaginar novas utilizações de softwares 
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trazia aos estudantes em formação de professores vários conhecimentos que 

somente com a prática aplicada é possível se adquirir. 

Ao desenvolverem a ferramenta em atividade coletiva, apresentam-se a 

oportunidade de confronto de práticas com os demais colegas de formação. 

Confronto enriquecedor tanto para quem expõe quanto para quem debate, indo 

muito além do seu objeto de formação. Este confronto de ideias também traz uma 

familiaridade ao fato de estar no centro do conflito, além de fomentar um 

questionamento. Essa experiência também é enriquecida pelo trabalho em equipe. 

 

3.1  O estágio curricular pelo mundo 

 

O Estágio Curricular ocorre em muitos países pelo mundo. Seus conceitos, 

princípios e objetivos em muitos casos se entrelaçam e até influenciam outros 

países. Nesta pesquisa, busca-se apresentar países dos mais diversos continentes, 

aos quais se apresenta a seguir, contudo em muitos casos o material de pesquisa foi 

escasso, sendo insuficiente para compor este trabalho. 

Na Austrália, maior país da Oceania, não é permitido o estágio ou 

treinamento on-the-job5 com uma empresa. O estagiário não é pago enquanto a 

pessoa não estiver realmente em um vínculo empregatício. Naquele país, o estágio 

deve ter a característica de observação, aprendizagem, treinamento, formação ou 

desenvolvimento de habilidade, não devendo suas atividades contribuírem como 

base para os objetivos da empresa, assim como não deverá perdurar por longos 

períodos, nem ter cobranças de desenvolvimento de tarefas e assiduidade ao 

estagiário. 

O estágio não deve ser remunerado uma vez que não tem características de 

trabalho e sim de observação e aprendizado, não resultando em expectativa de 

emprego, tampouco gera resultados para a empresa. Em caso de realização de 

atividades que deveriam ser feitos por empregados, o estágio deverá ser pago em 

sua integralidade como contrato de emprego. No estágio, o principal beneficiado 

com a atividade desenvolvida sempre será o estagiário. 

Como principais indicadores da descaracterização do estágio, o portal do 

Governo Australiano elenca: uma intenção de celebrar um acordo para fazer o 

                                                             
5 Treinamento feito no próprio trabalho, com a responsabilidade de quem ocupa o cargo. 
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trabalho para o empregador, um compromisso da pessoa em realizar trabalho em 

benefício da empresa ou organização e não como parte de um negócio próprio, e 

uma expectativa de que a pessoa receba pagamento pelo seu trabalho. Não é 

pretendido que pessoas sejam funcionários enquanto recebem benefícios do 

governo ou realizam estágios como parte dos programas de emprego da 

Commonwealth6. 

Nos Estados Unidos da América – EUA, os estágios podem ser 

desenvolvidos por alunos do ensino médio, escola de comércio, instituto técnico ou 

profissionalizante, faculdade júnior, faculdade, universidade ou pós-graduação. 

Segundo o Departamento de Educação dos Estados Unidos7, um recém-formado 

também pode realizar estágio, desde que tenha uma prova confirmada de inscrição 

futura em um curso de pós-graduação. 

O Órgão Regulador de Salário Mínimo e Horas para os Trabalhadores dos 

EUA, incluindo estagiários é o Fair Labor Standards Act (FLSA). Este órgão 

determina em uma lista de seis fatores, se os estagiários dos empregadores do setor 

privado devem receber um salário mínimo, sendo estes:  

1 O estágio é semelhante ao treinamento que seria dado em um ambiente 

educacional? Sendo o estágio visto como um treinamento, não um 

emprego real, que realize trabalhos de rotina da empresa. 

2 É para o benefício do estagiário? 

3 O estagiário não desloca funcionários pagos? Devendo ter a supervisão 

rigorosa do assistente. 

4 O empregador não se beneficia do trabalho que o estagiário está fazendo 

"e, ocasionalmente, suas operações podem, na verdade, ser impedidas"? 

                                                             
6 De acordo com o portal oficial da comunidade australiana, “a Commonwealth da Austrália é 
uma Federação com seis estados - Nova Gales do Sul (capital do estado de Sydney), 
Victoria (Melbourne), Queensland (Brisbane), Austrália Meridional (Adelaide), Austrália 
Ocidental (Perth) e Tasmânia (Hobart) - e dois territórios, Território do Norte (capital Darwin) 
e o Território da Capital da Austrália, onde fica a capital federal, Camberra. A Austrália 
também possui territórios externos [...] estes têm populações pequenas ou são desabitadas 
e, além do vasto território antártico australiano, são pequenas ilhas”. 
7 Dados do portal institucional: Órgão ligado ao Governo Federal dos Estados Unidos que 
busca promover o desempenho dos alunos e a preparação para a competitividade global, 
por meio da promoção da excelência educacional, garantindo a igualdade de acesso. Com 
um orçamento de 68 bilhões de dólares, estabelece políticas de ajuda financeira federal 
para a educação, realiza coleta de dados sobre escolas dos EUA e divulgação de 
pesquisas, buscando sempre a igualdade de acesso à educação. 
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Não havendo vantagem imediata das atividades de estágio pelo 

empregador. 

5 Não é prometido ao estagiário um emprego no final? Devendo ficar claro 

que não há qualquer garantia futura, tampouco ser chamado de período de 

experiência. 

6 Tanto o estagiário quanto o chefe entendem que é uma posição não 

remunerada? 

 

Naquele país, para os estágios em empresas com fins lucrativos, deve existir 

o pagamento do salário mínimo ao estagiário – mesmo que o estudante seja 

beneficiário do crédito universitário –, em virtude do disposto na lista do 

Departamento de Trabalho, as empresas não podem obter uma "vantagem imediata" 

do trabalho de um estagiário. 

Já as organizações sem fins lucrativos têm uma exceção adicional para os 

estagiários não remunerados que "voluntariam seu tempo". As diretrizes do governo 

afirmam que “estágios não remunerados no setor público e para organizações de 

caridade sem fins lucrativos [...] são geralmente permissíveis”. 

Para atividades ligadas ao Governo Federal dos Estados Unidos, o estágio 

sem remuneração é permitido, já que muitas leis trabalhistas não precisam ser 

seguidas pelo congresso. Com isso, muitos estagiários do Capitólio e da Casa 

Branca, não são remunerados, em virtude da isenção dada pelo Congresso às 

regulamentações da Fair Labor Standards Act – FLSA. 

Segundo a advogada Rachel Bien, “A lei se concentra no que os 

empregadores estão fazendo e se eles estão oferecendo um programa de 

treinamento de boa-fé". Neste contexto, se o estagiário entende que está sendo 

pago por um serviço, este deve ser contratado como empregado. Desta forma, é 

entendido que o estagiário não presta necessariamente o serviço de um empregado, 

mas realiza uma atividade “voluntária” e esta poderá haver a contraprestação de 

uma bolsa, que tem característica de doação. Para que se entenda que o estágio 

não tem características de emprego para fins de aplicação da FLSA, analisa-se o 

benefício da realização do trabalho, se este beneficia o estudante ou o empregador. 

Já nas organizações sem fins lucrativos, não há o que se falar em remuneração, 

visto que é considerado trabalho voluntário. Sendo permitido acumular mais de um 
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estágio concomitantemente, porém nunca poderá interferir nos estudos do 

estagiário. 

Diferentemente da legislação Brasileira, nos Estados Unidos não há 

obrigatoriedade de concessão de recesso (férias) aos estagiários, assim como não 

há limite de admissão de estagiários por concedente. Também não há um limite 

máximo de horas trabalhadas pelo estagiário, contudo em jornadas superiores a 40 

horas semanais, os estagiários remunerados deverão receber horas extras, podendo 

haver variações de horas e valores de acordo com as legislações estaduais, mas 

nunca poderão ser utilizados os créditos escolares [crédito pago pelo programa de 

estágio aos estagiários que se enquadrarem em requisitos específicos] para fins de 

remuneração de estágio. Quando remunerados, deverão receber proporcionalmente 

aos empregados iniciantes após a formatura, porém em alguns estados são 

remunerados com o salário mínimo. 

É importante citar que a federal Fair Labor Standards Act (FLSA), é o órgão 

federal que regula os salários e horários para remuneração dos funcionários, 

também inclui os estagiários remunerados, contudo a maioria dos estados 

americanos têm suas leis próprias de remuneração que muitas vezes se 

assemelham à da FLSA. Em casos de lesões ocorridas no ambiente de trabalho, a 

responsabilidade é da escola ou universidade que patrocina o programa de estágio. 

Já se a empresa que recebe o estagiário não estiver em concordância total com as 

seis normas determinadas pela FLSA, esta deverá incluí-lo no rol dos remunerados 

e cobertos pela compensação dos trabalhadores por lesões no trabalho. 

Já em Israel não existe legislação formal de estágio. Sendo entendido como 

um ponto inicial da carreira profissional de grande importância. Segundo a Drª Orna 

Schatz Openheimer, Supervisora de programas de estágios do Ministério da 

Educação do Governo de Israel, em função do sistema de oferta e da demanda, 

alunos podem pagar altos preços por esta experiência, por entenderem que o 

estágio é parte integrante do seu programa de aprendizado e formação. 

Frequentemente os estágios são não remunerados. 

Além da falta de legislação aplicável ao assunto, o que fazem com que 

recém-formados também possam estagiar, os estagiários não são protegidos pelo 

Seguro Nacional e não podem ser protegidos em caso de acidentes do trabalho, 

explica o Advogado de Direito do Trabalho Israelense, Dr. Yan Karmel. 
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Em Portugal, por meio do Decreto-Lei 66/2011 (PORTUGAL, 2011), 

expedido pelo Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, do Governo Português 

e publicado no Diário da República em 1º de junho de 2011, o Primeiro Ministro 

português, José Sócrates Carvalho Pinto de Souza regulamentou as atividades de 

estágio. 

As medidas tomadas na legislação permitem a valorização profissional, no 

momento em que são criados programas de estágio profissionais na administração 

pública, com melhores oportunidades na busca do primeiro emprego. É importante 

citar que este decreto-lei refere-se apenas aos que os lusitanos chamam de 

“estágios extracurriculares”, mantendo os curriculares regulados por legislação 

específica. 

Neste diploma legal, o legislador português define algumas obrigatoriedades 

nesta atividade, conforme listado abaixo: 

• O estagiário terá direito ao subsídio8 com valor mínimo correspondente ao 

indexante dos apoios sociais; 

• O estagiário deverá ser acompanhado no decurso do seu estágio por um 

orientador de estágio; 

• Limite de duração de até 12 meses, salvo quando for estágio obrigatório que 

terá limite de 18 meses; 

• A jornada de trabalho deverá ser igual a dos demais trabalhadores da 

entidade promotora, com feriados, descanso diário e semanal, faltas ao 

trabalho, segurança e saúde no trabalho; 

• A orientação do estagiário ficará a cargo de um profissional designado pela 

entidade promotora, podendo acompanhar até três estagiários 

simultaneamente; 

• A pessoa singular9 para os casos de estágio profissional obrigatório10, 

devendo esta pessoa orientar o estagiário; 

• Seguro contra acidentes pessoais, abrangente às atividades desenvolvidas 

no estágio e o deslocamento do estagiário residência/trabalho/residência; 

                                                             
8 Equivalente à bolsa de estágio do Brasil. 
9 Equivalente à Pessoa Física do Brasil. 
10 Equivalente ao Estágio Curricular Obrigatório do Brasil. 
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• São aplicáveis ao estagiário as disposições relativas às contribuições para 

Segurança Social; e 

• O estágio deverá ser encerrado ao completar 30 dias de falta justificada, 

seguidas ou não, ou 5 dias de falta injustificada, seguidas ou não. 

Os portugueses dividem os estágios em: 

▪ Estágios Extracurriculares – De acordo com a duração, podem ser 

remunerados ou não. São regidos pelo Decreto-lei 66/2011, são organizados 

pelas empresas, pelos jovens ou outras instituições e são realizados após a 

conclusão do curso de formação; 

▪ Estágios Profissionais Remunerados – Com regulamentação específica, são 

financiados por fundos comunitários e geridos por instituições públicas; 

▪ Estágios das Ordens Profissionais – Necessários à obtenção da cédula de 

ordem profissional (assemelhadas aos conselhos de classe profissionais 

brasileiros); 

▪ Estágios Éramus + – Destinados a estudantes de outros países, é 

desenvolvido por programa da união europeia para estágios e intercâmbios 

na área da educação, formação, juventude e desporto; e 

▪ Estágios Internacionais da AISEC – Destinados a estágios internacionais 

profissionais e sociais. 

Diferentemente dos estágios curriculares do Brasil, em Portugal o estágio é 

formalizado por contrato entre o estudante e a entidade promotora, contudo mantém 

elementos semelhantes como a descrição das atividades a serem desenvolvidas, 

local e período de duração, valor do subsídio de estágio, a obrigatoriedade do 

subsídio de estágio será dispensada em casos de estágio de muito curta duração 

(com vigência menor que 3 meses), nestes casos a entidade promotora não pode 

celebrar mais de um contrato de estágio de muito curta duração, além da cópia da 

apólice de seguro. Deverá conter ainda um valor destinado ao subsídio de 

alimentação, onde a ausência de qualquer dos itens obrigatórios implicará na 

aplicação de coima11. 

Na terra da Rainha Elizabeth II, não só na Inglaterra, mas em todo Reino 

Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte), é proibido os estágios 

                                                             
11 Equivalente à multa do Brasil. 



38 
 

 
 

não remunerados que duram mais de quatro semanas e como em vários lugares do 

mundo, o estágio é a primeira experiência profissional e responsável pela iniciação 

laboral do estudante. Sendo-lhe devido o salário mínimo nacional, caso o estagiário 

seja classificado como trabalhador. Muitas vezes são usadas denominações de 

trabalho ou experiência de trabalho (trabalhador, voluntário ou empregado), mas 

seus direitos dependem da característica da atividade. Sendo um trabalho regular 

remunerado, será entendido como empregado e lhe será devido os direitos 

trabalhistas. Caso seja prometido um trabalho futuro ao estagiário, este perderá a 

característica de estágio, passando a ser empregado. 

No Reino Unido, não há a obrigatoriedade de pagamento de salário mínimo 

nacional aos alunos obrigados a estagiar por menos de um ano, como parte da sua 

estrutura curricular de educação superior. Já aos estudantes menores de 16 anos, 

não há o direito de recebimento de salário mínimo. Assemelhando-se aos 

trabalhadores voluntários, não haverá remuneração quando as atividades forem 

realizadas em instituições de caridade, organização voluntária, órgão de 

arrecadação de fundos ou um órgão estatutário. Quando se caracterizar um trabalho 

de “sombreamento” – como forma de observação – o empregador não precisará 

pagar salário mínimo ao estagiário. 

Quem define se um trabalhador é empregado ou estagiário é sua 

característica de desenvolvimento da atividade. Independentemente das 

formalizações realizadas, das denominações feitas, o objetivo ou não do 

recebimento do salário mínimo será o fator determinante na caracterização do 

empregado ou do estagiário. Geralmente o estágio é entendido como posições de 

nível de qualificação mais elevado que de outras formas de experiência de trabalho, 

associando-se a uma carreira profissional. Já se as atividades desenvolvidas não 

tiverem relação com seu curso, será devido o pagamento do salário mínimo por não 

ser considerado estágio. 

Para o governo inglês, as pessoas que realizam experiência de trabalho em 

idade escolar obrigatória (menores de 16 anos) não têm direito ao salário mínimo. 

Mas se estiver acima desta idade e permanecer na educação de tempo integral ou 

parcial, terá esse direito garantido, salvo se estiver em estágio como parte 

obrigatória dos seus estudos. 
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Existem ainda outras relações de trabalho semelhantes ao estágio, as quais 

têm objetivos semelhantes – na obtenção de experiência profissional – mas que não 

podem ser consideradas estágio, como: a participação em programas 

governamentais para fornecer treinamento, experiência de trabalho ou trabalho 

temporário, participantes em programas comunitários de aprendizagem ao longo da 

vida12, trabalhadores voluntários de organização isentas de salário mínimo 

(instituição de caridade, organização voluntária, órgão de arrecadação de fundos ou 

órgão estatutário associado). 

O quadro 1 demonstra de forma resumida algumas determinações legais 

identificadas nos países pesquisados, facilitando o entendimento e seu comparativo 

com outros países e sobretudo com os estágios curriculares no Brasil. 

 

Quadro 1 – Comparativo resumido de determinação legal nos países pesquisados 

 
Fonte: Produzido pelo autor (2018) 

*.Não Identificado 

 

 

 

                                                             
12 Programa Leonardo da Vinci, Juventude em Ação da Comunidade Europeia, Erasmus ou 
Comenius. 
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3.2  O estágio curricular no Brasil 

 

De acordo com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) (2010) as raízes do estágio 

curricular no Brasil estão fortemente ligadas à evolução da educação deste país, 

sobretudo no que diz respeito à formação profissional e superior. Segundo suas 

pesquisas, os primeiros passos da educação superior deram-se com a chegada dos 

padres jesuítas, logo após o descobrimento, quando em 1575 foram criadas as 

licenciaturas culturais, conferindo o grau de curso superior. Faculdades e cursos 

isolados surgiram com o decorrer do tempo, mas em 1808, com a vinda da Família 

Real ao Brasil uma nova cultura foi iniciada em relação ao ensino superior, com o 

surgimento dos primeiros cursos de medicina e cirurgia, em que se disseminou a 

ideia de que para ingressar no mundo do trabalho é preciso estudar, além de ir à 

escola, onde é lá onde há a aproximação com a vida prática, o estágio. 

Já a educação profissional, segundo o IEL (2010), teve início nos ramos 

artesanal, manufatureiro e industrial, objetivando o preparo da força de trabalho para 

a produção. O IEL (2010) ainda complementa que o Colégio das Fábricas, criado em 

1809 foi uma referência para a implantação de outras instituições, apesar de não ter 

sido a primeira. Além deste colégio, a Escola de Artes e Ofícios Wenceslau Brás13, a 

qual se destinava à formação de professores e mestres para o ensino 

profissionalizante também foi um marco na história da educação profissional no 

Brasil. 

Nascimento (2010) cita que a primeira legislação sobre estágio no Brasil 

data de 29 de setembro de 1967, baixada pelo então Ministro do Trabalho e 

Previdência Social, Jarbas Passarinho, ainda no governo do Presidente Artur da 

Costa e Silva, sob o número 1.002/1967, instituiu a categoria de estagiários nas 

empresas. Esta portaria resguardava à empresa que o estagiário não geraria vínculo 

empregatício e resguardava ao estagiário o direito à bolsa e seguro contra acidentes 

pessoais, direitos até hoje vigentes. 

                                                             
13 Criada pelo Decreto nº 1.880, de 11 de agosto de 1917, com sede no então Distrito 
Federal localizado no estado da Guanabara (atual Rio de Janeiro), ainda no governo do 
Presidente Wenceslau Braz, tinha como objetivo a instrução e preparo de professores, 
mestres e contramestres dos vários Institutos e escolas profissionais do Distrito federal, 
assim como de professores de trabalhos manuais para as escolas primárias e destinava-se 
preferencialmente ao “desfavorecidos de fortuna”. 
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Contudo, segundo Pinto (2013), a instituição dos estágios deu-se no Brasil 

com a expansão da indústria e os chamados “Trabalhos Escolares”, tendo como 

suas primeiras regulamentações o Decreto 20.294, de 12 de agosto de 1931 

(BRASIL, 1931), o Decreto-Lei 4.073, de 30 de janeiro de 1942 (BRASIL, 1942) e o 

Decreto-Lei 6.141, de 28 de dezembro de 1943 (BRASIL, 1943). Neste mesmo 

cenário, Buriolla (2011) acrescenta que na década de 1930 o estágio passou a ser 

parte integrante e obrigatória do curso de Serviço Social. 

O Decreto 20.294/1931 (BRASIL, 1931), ainda no governo de Getúlio 

Vargas, já citava a prática a ser utilizada no ensino com a criação da Escola Prática 

de Horticultura, denominada Wenceslau Bello e os estudantes já eram denominados 

como estagiários, sendo possível até a percepção remuneratória, em caso de 

existência de verba própria. 

O Decreto-Lei 4.073/1942 (BRASIL, 1942) citava em seu Art. 5º, que “os 

ofícios e técnicas deverão ser ensinados, nos cursos de formação profissional, com 

os processos de sua exata execução prática, e também com os conhecimentos 

teóricos que lhes sejam relativos. Ensino prático e ensino teórico apoiar-se-ão 

sempre um no outro”. Onde com esta determinação, ligava a obrigatoriedade da 

aplicação prática da teoria adquirida e já entendia a importância do resultado desta 

aplicação prática, quando no mesmo artigo citava “no currículo de toda formação 

profissional, incluir-se-ão disciplinas de cultura geral e práticas educativas, que 

concorram para acentuar e elevar o valor humano do trabalhador”. Neste Decreto-

Lei a prática também já citava a denominação “Estágio” e resguardava o curto 

capítulo XI para sua descrição, direcionando para a atividade industrial, quando cita 

no Art. 48º “consistirá o estágio em um período de trabalho, realizado por aluno, sob 

o controle da competente autoridade docente, em estabelecimento industrial” e seu 

parágrafo único “Articular-se-á a direção dos estabelecimentos de ensino com os 

estabelecimentos industriais cujo trabalho se relacione com os seus cursos, para o 

fim de assegurar aos alunos a possibilidade de realização de estágios, sejam estes 

ou não obrigatórios”, nos demonstrando desde já até os dias atuais a dupla divisão 

desta atividade entre estágios curriculares obrigatórios e os estágios curriculares 

não obrigatórios, além de já incluir o corpo docente das escolas industriais e 

técnicas como responsáveis pela organização dos estágios curriculares nos 

estabelecimentos industriais. 
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A exemplo do decreto-lei que instituiu a lei orgânica do ensino industrial, o 

Decreto-Lei 6.141/1943 (BRASIL, 1943) (Lei orgânica do ensino comercial), também 

tratava de práticas educativas, contudo ligadas ao comércio, se preocupava com a 

distribuição da carga horária do estudante em sua prática e com a estrutura das 

escolas em que o estudante iria praticar seu ofício. Neste período, cursos como o de 

Serviço Social já tinham legislações acerca do assunto, como a Lei 1.889/1953 

(BRASIL, 1953) e seu Decreto regulamentador nº 35.311/1954 (BRASIL, 1954) que 

determinavam partes teóricas e práticas no decorrer do curso. 

Em 11 de maio de 1970, o Presidente Emílio Garrastazu Médici sanciona o 

Decreto 66.546/1970 (BRASIL, 1970), o qual institui a coordenação do “Projeto de 

Integração”, que era destinada à implantação de programa de estágios práticos para 

estudantes do sistema de ensino superior de áreas prioritárias. Esta integração 

envolvia o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e o Ministério da 

Educação e Cultura, prevendo o pagamento de bolsas de estudo para que o 

estudante tivesse subsídios necessários para seu sustento, além da aquisição de 

livros, instrumentos e materiais de estudo. 

No ano seguinte, a Lei 5.692, de 11 de agosto (BRASIL, 1971), fixava as 

diretrizes básicas para o ensino de 1º e 2º graus, permitia a realização de estágio 

em regime de cooperação com empresas, lhes resguardando a não geração de 

vinculo empregatício, mesmo tendo o pagamento de bolsa aos estudantes. Em 13 

de janeiro de 1972, o Decreto 69.927 (BRASIL, 1972) criara o programa Bolsa 

Trabalho, onde estabelece a carga horária máxima de 4 (quatro) horas diárias e 20 

(vinte) horas semanais. Além de vincular as atividades práticas à formação escolar, 

também se preocupou em garantir que o estágio não tenha interferência com o 

horário escolar. 

No governo do Presidente Ernesto Geisel, foi sancionado o Decreto 75.778, 

de 26 de maio de 1975 (BRASIL, 1975). Dispondo sobre o estágio de estudantes de 

estabelecimento de ensino superior e de ensino profissionalizante de 2º grau, no 

Serviço Público Federal, este decreto se preocupou em limitar-se a um grupo 

específico, ao qual deveria estar cursando os dois últimos períodos e lhes garantia 

recebimento de bolsa de estágio com valores fixados em lei por meio de tabela de 

referência14, determinava período mínimo de 1 (um) mês de estágio e máximo de 6 

                                                             
14 Tabela de Referência determinada pelo Decreto 75.704, de 8 de maio de 1975. 



43 
 

 
 

(seis) meses, ratificava o disposto no §1º do Art. 9º do Decreto 69.927/1972 

(BRASIL, 1972) que determinava carga horária mínima de 20 (vinte) horas 

semanais. Além disso, proibia a realização do estágio em órgãos da Administração 

Federal direta e Autarquias Federais e preocupava-se com a manutenção de 

projetos que beneficiavam estudantes, como o “Projeto Rondon15”, “Operação 

Mauá16” e o “Programa Especial de Bolsas de Estudo17”, uma vez que estes projetos 

sempre incluíam estudantes em formação, sendo nos dois primeiros casos, com 

desenvolvimento de ações em benefício da população. 

Dois anos depois, ainda no governo de Ernesto Geisel, foi sancionada a Lei 

6.494, de 7 de dezembro de 1977 (BRASIL, 1977), esta lei específica para estágios 

de estudantes de estabelecimentos de ensino superior e ensino profissionalizante de 

segundo grau e supletivo, enfatizava que somente poderiam estagiar os estudantes 

que estivessem regularmente matriculados e frequentando suas instituições de 

ensino. A preocupação com as instalações adequadas aos estagiários, à 

possibilidade do estágio assumir a forma de atividade de extensão em que o 

estudante participasse de projetos de interesse social, a necessidade de ser 

                                                             
15 Niskier (2011) relata que o Projeto Rondon surgiu a partir da ação em que em 11 de julho 
de 1967, um grupo de 27 estudantes da Universidade do Estado da Guanabara, chefiados 
pelo Professor Wilson Choeri, partiu com destino a Porto Velho, capital do estado de 
Rondônia, os quais tinham como propósito fazerem uso dos seus conhecimentos 
(engenharia, medicina, odontologia e serviço social) para minorarem as deficiências das 
populações do interior do Brasil. Com o retorno desta turma inicial foi proposta a criação de 
um movimento que desse continuidade aos trabalhos iniciados no local visitado. A 
denominação Projeto Rondon foi escolhida em homenagem ao bandeirante Marechal 
Cândido Mariano da Silva Rondon, tendo o projeto oficializado por meio do Decreto 62.927, 
de 28 de junho de 1968 (BRASIL, 1968) e envolveu mais de 350.000 universitários de toda 
região do país. Atualmente, sob nova ótica, envolve vários ministérios (Defesa, Educação, 
Integração Nacional, Saúde, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social, Esporte, 
Meio Ambiente e a Secretaria-Geral da Presidência da República). 
16 A Operação Mauá (OPEMA) – Instituído pelo Decreto nº 64.918, de 31 de julho de 1969 
(BRASIL, 1969), tinha sede provisória na cidade do Rio de Janeiro e estava subordinada 
diretamente ao Ministério dos Transportes do governo do presidente Artur da Costa e Silva. 
Tinha como finalidade integrar os universitários na problemática dos transportes através de 
estágios, permitindo a faculdade de treinamento e pesquisa dentro das técnicas em uso nos 
diferentes centros no país. Niskier (2011) acrescenta que neste programa utilizavam 
avaliações de resultados onde eram elaborados folhetos com testes de verificação sobre 
língua portuguesa, matemática, ciências, estudos sociais e moral e cívica. 
17 Programa especial de bolsas de estudo, diferentemente dos anteriores, não tinha 
qualquer relação do estudante com atividade prática relacionada ao seu curso de formação. 
O PEBE, como era conhecido, foi instituído pelo Decreto 57.870, de 25 de fevereiro de 1966 
(BRASIL, 1966) e tinha como objetivo assegurar o ensino médio por meio de bolsas de 
estudo a estudantes carentes de recursos, contudo relacionados apenas a trabalhadores 
sindicalizados e seus dependentes. 
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formalizado um Termo de Compromisso entre o estudante, a parte concedente e a 

interveniência obrigatória da instituição de ensino foram inovações que até então 

não tinham sido inseridas nas legislações anteriores. 

É bem verdade que alguns pontos apenas ratificaram as antigas legislações, 

contudo esta ratificação resguardaria a liberdade de revogação sem que deixasse 

lacunas jurídicas e consequentes riscos aos envolvidos. A não criação de vínculo 

empregatício, a compatibilidade da jornada de atividades do estagiário com seu 

horário escolar, de forma que não o prejudique foram pontos de permanência legal 

às legislações anteriores. Martins (2015 p. 94) critica que no Art. 6º consta que a lei 

deveria ser regulamentada em 30 (trinta) dias, o que somente veio ocorrer após 5 

(cinco) anos, com a promulgação do Decreto 87.497, de 18 de agosto de 1982 

(BRASIL, 1982), mas que esta omissão não a invalidou, mantendo-se – como diz o 

autor – em vigência plena em todos os seus dispositivos. No governo do Presidente 

Itamar Franco, a lei de estágio ainda foi modificada pela Lei 8.859, de 23 de março 

de 1994 (BRASIL, 1994), a qual veio incluir no rol dos possíveis estagiários, os 

estudantes do ensino especial e no governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, a Medida Provisória 2.164-41, de 24 de agosto de 2001 (BRASIL, 2001) 

ajustou o texto da lei, quando cita no §1º do Art. 6º que “os alunos a que se refere o 

caput deste artigo devem, comprovadamente, estar frequentando cursos de nível 

superior, profissionalizante de 2º grau, ou escolas de educação especial”. 

Após tantas leis, decretos e medidas provisórias, o governo do Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 

(BRASIL, 2008), que diferente da anterior, como enfatiza Martins (2015) não precisa 

ser regulamentada e trouxe algumas particularidades que deram um ar mais 

moderno a esta relação de trabalho. A discrição de que o estágio é “[...] ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o 

ensino regular em instituições de educação superiro, de educação profissional, de 

ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional da educação de jovens e adultos” abre a possibilidade de 

realização desta atividade a vários estudantes não mencionados nas legislações 

anteriores. A distinção clara das modalidades de estágio curricular em Obrigatório e 

Não Obrigatório demonstra que não há outro tipo de estágio curricular, por mais que 
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regulamentos paralelos venham citar. As presenças obrigatórias de um supervisor 

da parte concedente e um orientador da instituição de ensino também podem ser 

vistas como inovação, pois apesar de já terem sido citados em legislações 

anteriores, não figuravam como obrigatoriedade conjunta. A nova lei traz algumas 

inovações quando: 

• Prevê estágios curriculares aos estudantes estrangeiros; 

• Prevê a presença dos Agentes de Integração (entidades públicas ou privadas 

que tem por objetivo intermediar a relação de estágio curricular, unindo 

estudantes, instituições e ensino e concedentes); 

• Cita claramente a proibição de qualquer taxa administrativa cobrada aos 

estudantes; 

• Cobra dos estagiários relatórios periódicos e final; 

• Permite que profissionais liberais de nível superior se incluam no rol dos 

possíveis concedentes de estágio curricular (desde que registrados em 

conselho de classe); 

• Delimita a carga horária do estagiário em 4, 6 e até 8 horas diárias e 20, 30 e 

até 40 horas semanais, de acordo com situações específicas; 

• Prevê redução de carga horária do estagiário em período de avaliação em 

sua instituição de ensino; 

• Permite o pagamento de bolsa e auxílio transporte aos estudantes em estágio 

curricular obrigatório e o determina aos estudantes em estágio curricular não 

obrigatório; 

• Permite ao estagiário inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do 

Regime Geral de Previdência Social; 

• Garante ao estagiário um período de recesso após um ano de estágio 

curricular, sendo este remunerado em caso de estágio curricular remunerado 

obrigatório ou não obrigatório; 

• Obriga à concedente à inserção do estagiário nos programas de saúde e 

segurança no trabalho; 

• Prevê a celebração de convênio de concessão de estágio curricular entre as 

instituições de ensino e as concedentes; 

• Limita a quantidade de estagiários por concedente, de acordo com a 

quantidade de empregados/servidores; e 
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• Prevê tratamento diferenciado às Pessoas com Deficiência (PCD) em relação 

ao limite de duração do estágio curricular em uma mesma concedente. 

 

A Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008) ainda ratifica alguns pontos de outras 

legislações, contudo vem detalhar seu texto de forma a melhorar o entendimento e 

aplicação. Cita a obrigatoriedade de celebração de Termo de Compromisso 

enquanto o coloca em obrigatoriedade para todos os envolvidos (estagiário, 

concedente e instituição de ensino), detalha as obrigações das concedentes, 

instituição de ensino e agentes de integração, além dos direitos do estagiário. Além 

disso, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou uma cartilha explicativa onde 

detalha o entendimento de todos os itens citados na legislação, com o objetivo de 

não deixar margens para interpretações equivocadas. 

Mesmo assim ainda é possível perceber que alguns pontos não foram 

citados pela lei de 2008 e que são demandas da modernização do ensino e relações 

de trabalho. Em tempos em que ao estudante são oferecidas maiores oportunidades 

de estudo no exterior, o estágio curricular fora do país poderia ser uma opção viável 

e extremamente enriquecedora; a crescente tendência de teletrabalho18 também 

poderia ser estendida aos estagiários os quais teriam sua supervisão e orientação 

também por vias digitais, além de falta de detalhamento acerca dos estudantes de 

cursos à distância. 

Em 2016 o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), 

publicou a Orientação Normativa nº 2 (BRASIL, 2016) em sucessão às Orientações 

Normativas nº 7, de 30 de outubro de 2008 (BRASIL, 2008) e nº 04, de 4 de julho de 

2014 (BRASIL, 2014), onde determina valor de pagamento de bolsa e auxílio 

transporte aos estagiários da modalidade não obrigatório que estiverem em 

atividade prática no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

Além das normas já previstas na legislação brasileira, órgãos públicos 

também editam normas próprias, mesmo que algumas vezes soem como afronta à 

legislação de abrangência nacional. A Portaria nº 378, de 9 de agosto de 2010, 

publicada pelo Ministério Público Federal, trouxe em seu texto a possibilidade do 

                                                             
18 Prevista na CLT por força da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, ganhando capítulo 
específico para o tema. 
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não pagamento de bolsa e auxílio transporte em caso de estágio curricular não 

obrigatório ao citar no §5º do Art. 6º “O estagiário servidor ou empregado público 

não fará jus à bolsa de estágio e ao auxílio-transporte referidos no caput”, 

contrariando o Art. 12º da Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008) que cita “o estagiário 

poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, 

sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese 

de estágio não obrigatório”. A portaria do Ministério Público Federal ganha força 

quando combinada com a Resolução da Justiça Federal nº 39, de 12 de dezembro 

de 2008, em seu §2º do Art. 7º que cita “O estagiário, na hipótese do caput deste 

artigo, não terá direito ao auxílio financeiro e ao auxílio-transporte de que trata o art. 

9º desta resolução”, além da Resolução nº 208 de 4 de outubro de 2012 e sua 

ratificação pelo Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, quando em 

julgado de 22 de agosto de 2012 do processo eletrônico DJe-173 exprime a seguinte 

decisão: “[...] não se verifica qualquer ilegalidade no artigo 6º, § 5º, da Portaria 

PGR/MPU nº 378/2010 ou na norma editalícia deste Conselho Nacional do Ministério 

Público que vedou a percepção de bolsa-auxílio e auxílio-transporte ao estagiário 

servidor ou empregado público [...]”, abrindo assim um precedente jurisprudencial à 

matéria. 

Contudo, de acordo com a análise de Nascimento (2010), o estágio 

curricular valorizou o processo de produção das empresas de produção de bens e 

prestação de serviços, na medida em que a sociedade moderna entendeu a 

importância do aperfeiçoamento da formação profissional como meio de combate ao 

desemprego e a integração entre a escola e a empresa. 

 

3.3  O estágio curricular na UFRN 

 

A Universidade do Rio Grande do Norte, criada por meio da Lei 2.307, de 25 

de junho de 1958, foi sancionada pelo governador Dinarte Mariz, surgiu a partir da 

necessidade visível deste estado em ter uma universidade que agregasse as várias 

faculdades isoladas que surgiram principalmente após a segunda guerra mundial. 

Em seu início trabalhou com faculdades incorporadas e agregadas já existentes, 
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como a Faculdade de Farmácia e Odontologia19 (1947), a Faculdade de Direito 

(1949), a Faculdade de Medicina (1955), a Faculdade de Filosofia (1955) e a Escola 

de Serviço Social (1945).  

Um ano e meio após sua fundação foi federalizada pela Lei 3.849, de 18 de 

dezembro de 1960, pelo Presidente da República Juscelino Kubitscheck, após 

pedido pessoal do fundador e primeiro reitor Onofre Lopes, passando a se chamar 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Completada os primeiros dez anos, a 

UFRN já contava com 3.635 estudantes matriculados divididos entre nível superior, 

Escola Doméstica, Escola de Música, Colégio Agrícola de Jundiaí (posteriormente 

alterada para Escola Agrícola de Jundiaí) e Escola de Auxiliar de Enfermagem.  

Com a instalação do Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação 

Comunitária (CRUTAC). Programa de extensão universitária, criado em 02 de 

agosto de 1966, que desenvolvia suas atividades nos municípios de Santa Cruz/RN 

e Santo Antônio do Salto da Onça/RN, objetivava a interiorização da UFRN por meio 

de treinamento e extensão universitária, na forma de prestação de serviços à 

comunidade do interior do estado, que posteriormente se estendeu por mais 39 

universidades. Sua criação, conforme citado pelo antigo Reitor, Professor Daladier 

Pessoa da Cunha Lima (2016), foi resultado de uma longa jornada humana do 

fundador e primeiro Reitor desta universidade, o Professor Onofre Lopes da Silva, 

que era “o cavaleiro andante que andava com os pés firmes no chão, cheio de 

sonhos e ideais certos para conquistar, se tornando assim – segundo ele – um dos 

maiores benfeitores deste estado”. Nesta época o programa era campo de estágios 

curriculares de final de curso, principalmente para os cursos da saúde20. 

A existência do CRUTAC nas universidades deveu-se à reformulação do 

ensino universitário, determinado pela Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968 

                                                             
19 Criada a partir da Escola de Pharmacia de Natal em janeiro de 1923, funcionando no 
prédio do Antigo Atheneu Norte-Riograndense, posteriormente ampliou-se com o curso de 
Odontologia, passando a se chamar Escola de Pharmacia e Odontologia de Natal. Fonte: 
Portal da Memória: Universidade Federal do Rio Grande do Norte: 50 anos (1958 – 2008) p. 
17 
20 Foi campo de estágio para estudantes dos cursos de Física, Matemática, Química, 
Aquacultura, Indústria Têxtil, História, Geografia, Ciências Sociais, Letras, Educação Física, 
Pedagogia, Ciências Biológicas, Assessor Secretariado Executivo, Administração Pública, 
Administração de Empresa, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica, Jornalismo, Administração Rural, Cooperativismo, Enfermagem, Medicina, 
Odontologia, Ciências Farmacêuticas, Direito e Serviço Social. Atualmente existente com 
uma proposta diferente da inicial, não resultando em campo de estágio. 
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(BRASIL, 1968). Nela se tornou obrigatório o desenvolvimento de programas de 

extensão nas instituições de ensino superior do país. Com a função de promoção 

cultural, artística, cívica e desportiva aos estudantes, envolvendo-os à comunidade, 

contribuindo para o seu desenvolvimento. 

Nesta época, contando com 30 cursos de graduação, a UFRN evoluiu com o 

tempo e os mais diversos programas de expansão e incorporações de faculdades 

ligadas à Fundação José Augusto (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Natal, a Faculdade de Sociologia e Política e a Faculdade de Jornalismo Eloy de 

Souza) os quais vem se perpetuando ao longo dos anos até os dias atuais. Contudo 

após sucessivas modificações de políticas educacionais, investimentos institucionais 

e consequente desenvolvimento, houve uma multiplicação nesse número de cursos 

e dos 3.635 estudantes que preenchiam as salas de aula desta universidade no final 

da década de 1960, tendo sido alavancado pelas ações do Programa de Expansão e 

Reestruturação das Universidades Federais – REUNI21, nos anos de 2008 a 2012, 

passou aos atuais 43.000 estudantes divididos nos cursos de graduação, 

envolvendo também cursos técnicos e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), 

sua comunidade acadêmica ainda conta com cerca seus 5.500 servidores (docentes 

e técnicos administrativos). 

Nem todos os cursos de graduação oferecidos pela UFRN utilizam em suas 

estruturas curriculares o componente de estágio curricular obrigatório, porém há um 

percentual de aproximadamente 72% (setenta e dois por cento) dos 116 cursos de 

graduação que apresentam esta atividade em sua estrutura curricular. Esta atividade 

de grande responsabilidade para a instituição, que no momento da sua aplicação, 

desloca o estudante do campus universitário para um campo de atividade prática 

externo que pode ser tanto uma organização pública, quanto privada e que desde a 

promulgação da Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008) (Lei do estágio), também é 

                                                             
21 No campo do ensino de graduação presencial, houve aumento expressivo da oferta de 
vagas. Em 2007, a UFRN contava com 20.838 alunos matriculados em seus 82 cursos de 
graduação presenciais [...]; em 2012, já havia um total de 27.482 alunos matriculados em 
120 cursos. Essa expansão só foi possível com o aumento da oferta nos cursos existentes e 
com a criação de 43 cursos novos. Em 2012, quando somados os 27.482 alunos nos cursos 
de graduação presencias aos 4.432 alunos de graduação à distância, a UFRN possuía 
31.914 alunos de graduação. Fonte: Projeto de Reestruturação e Expansão (REUNI/UFRN) 
– Relatório 2008-2012. 
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possível que esta atividade seja realizada junto a um profissional liberal de nível 

superior.22 

Esta atividade de estágio curricular tem como agentes reguladores oficiais o 

Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, além dos órgãos 

fiscalizadores de recursos financeiros, como os tribunais de contas, que juntos 

buscam a garantia da aplicação da legislação em vigor e a defesa dos estagiários. 

Com isso, para que a UFRN não incorra no erro de má aplicabilidade da lei, 

associado ao fato de que desde a promulgação da lei do estágio não foi promulgada 

qualquer outra lei que a regulamente,23 a UFRN vem aprovando Resoluções, junto 

ao CONSEPE com o intuito de normatizar as atividades de estágio curricular, se 

adaptando cada especificidade dos cursos de graduação à legislação atual. 

A Resolução nº 171/2013-CONSEPE (Regulamento dos Cursos Regulares 

de Graduação da UFRN) (UFRN, 2013) determina no seu Art. 68, §1º que compete à 

coordenação do curso ao qual o estudante está vinculado representar a UFRN na 

formalização do termo de compromisso, onde desta forma descentraliza esta 

atividade, levando as decisões específicas de cada curso para os setores que mais 

os conhecem. Com isso, determina que cada coordenador de curso responsabilize-

se pela celebração do Termo de Compromisso de Estágio24 e seu plano de 

atividades, observando para que esteja totalmente inserido nas atividades previstas 

pela estrutura curricular do curso do estudante candidato ao estágio curricular. Esta 

e outras responsabilidades que vamos explicitar mais adiante são cuidados sine qua 

non para que as atividades de estágio curricular permaneçam em suas 

características legais e não se transformem em vínculo empregatício.25 

Esta forma administrativa veio fortalecer as possibilidades de aplicabilidade 

da lei, contudo considerando que esta universidade oferta 116 cursos de graduação, 

há uma diversidade de cursos e consequentemente de coordenações, cada uma 

contando com Coordenador e Vice-coordenador, surgindo a possibilidade de 

fragilidade da aplicação da legislação e com isso, o risco da descaracterização do 

                                                             
22 Desde que esteja registrado em conselho de classe (Exemplo: Conselho Regional de 
Contabilidade, Conselho Regional de Psicologia etc.). 
23 Que detalhe seus procedimentos e aprofunde suas cláusulas mais genéricas. 
24 Contrato do estagiário. 
25 Caso se caracterize o vínculo empregatício, passará a ser regida pelo Decreto-Lei 5.452, 
de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT). 
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vínculo de estágio curricular e a consequente caracterização do vínculo 

empregatício. 

A semelhança entre estes vínculos aumentam o risco desta caracterização. 

Martins (2010) esclarece que a diferença entre o estágio e o contrato de trabalho 

parte inicialmente do seu objetivo. O estágio objetiva a formação profissional do 

estudante, onde apesar de existir pessoalidade, subordinação, continuidade das 

atividades e contraprestação, nele há uma finalidade pedagógica. Enquanto que no 

contrato de trabalho essas intenções são inexistentes. Ele explica ainda que o 

estágio somente poderá permanecer enquanto o estudante estiver realizando o 

curso de formação, e complementa quando diz que “se o curso terminou, não há o 

que se falar em estágio”, pois o estágio depende do curso. 

Para aumentar o potencial de gerenciamento e reduzir este risco, o 

Regulamento dos Cursos Regulares de Graduação da UFRN, determinou a 

obrigatoriedade de celebração de convênio de estágio com as instituições 

concedentes, mesmo com a faculdade prevista no art. 8º da Lei 11.788/2008 

(BRASIL, 2008). Com isso a Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenação Geral 

(PROPLAN), Pró-reitoria responsável pela celebração dos convênios26 e contratos 

acadêmicos passou a celebrar convênios específicos para este fim, com as mais 

diversas concedentes27 a fim de ter conhecimento sobre os locais de realização das 

atividades de estágio curricular, além de garantir a aplicabilidade da legislação e as 

obrigações das partes envolvidas. 

Porém com o passar do tempo e as várias análises feitas nos trabalhos 

desenvolvidos, percebeu-se que apenas a celebração do convênio não era 

suficiente para a garantia da aplicação legal, além de que, com o fato de existir mais 

de uma centena de cursos de graduação, existia uma grande dificuldade em se 

obter informações precisas em tempo hábil em caso de fiscalização do Ministério 

Público do Trabalho ou qualquer outro órgão fiscalizador. 

                                                             
26 A Proplan foi responsável pelas celebrações de convênios de estágio até maio de 2013, 

passando à responsabilidade da Prograd a partir de junho de 2013. 
27 Pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, 
autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente 
registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional (Lei 11.788/2008, Art. 
9º) (BRASIL, 2008). 
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A falta desta informação gerencial deu margens a maiores indagações e 

estas dúvidas sobre a quantidade de estagiários que a UFRN tem em atividade, 

onde estes estudantes estão estagiando, qual modalidade de estágio curricular 

estão desenvolvendo (Estágio Curricular Obrigatório ou Estágio Curricular Não 

Obrigatório), se está sendo feita a orientação devida, se está sendo feita a 

supervisão de campo devida e com o profissional competente, se os estagiários da 

modalidade Estágio Curricular Não Obrigatório estão recebendo bolsa e auxílio 

transporte, se todos os estagiários estão sob a proteção do seguro contra acidentes 

pessoais e principalmente a indagação mais importante, se os alunos realmente 

estão realizando estágio curricular ou se são meros instrumentos de trabalho barato 

que venha a enfraquecer sua própria profissão futura. Todas estas incertezas 

deveriam ser adicionadas ao fato de que esta universidade deve manter em seus 

arquivos todos os documentos relativos a estágio curricular por um período de 52 

(cinquenta e dois) anos, podendo em qualquer tempo necessitar apresentá-los aos 

fiscalizadores. 

Diante dessas dificuldades de gerenciamento das atividades de estágio e 

consequentemente da obtenção das respostas às perguntas citadas acerca dos 

estagiários da UFRN, surge a necessidade de se contar com uma ferramenta que 

venha auxiliar a administração central desta universidade em seu cotidiano 

administrativo.  

 

3.4  Coordenações de cursos de graduação: responsabilidade e gestão sobre 

os estágios curriculares 

 

As coordenações dos cursos de graduação da UFRN, respeitando o 

disposto no Art. 68 §1º da Resolução CONSEPE nº 171, de 5 de novembro de 2013 

(UFRN, 2013), onde explicita que “cabe à coordenação do curso ao qual o estudante 

está vinculado, representar a UFRN na formalização do termo de compromisso”, 

vem realizando um trabalho de mudança de procedimentos e principalmente de 

cultura. Muitas delas – dentre os 116 cursos de graduação – sequer faziam seus 

registros documentais, enviando os estudantes para atividade prática sem qualquer 

segurança jurídica. Outras realizavam registros obsoletos, onde seus termos de 

compromissos citavam legislações revogadas ou que não tinham qualquer relação 
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com as atividades de estágio curricular. Algumas coordenações realizavam suas 

atribuições conforme preceitua a legislação, contudo não foi encontrado nenhum par 

de coordenações de curso que realizassem suas atividades de forma totalmente 

igualitária.  

Suas diferentes culturas de tratamento às atividades de estágio curricular 

mostravam a necessidade de padronização dos procedimentos, pois muitas vezes 

poderiam deixar a UFRN em situação de passividade legal, além de trazerem riscos 

à integridade física dos próprios estagiários. Estas culturas – muitas com o intuito de 

desburocratizar – permitiam a inversão da sequência legal dos procedimentos pré-

estágio, os quais determinam que as atividades a serem realizadas devam ser 

documentadas previamente ao início das atividades. Permitiam estágio curricular 

não remunerados em desconformidade legal ou até mesmo a figura inexistente do 

estágio voluntário28. Este diferentemente do citado na Resolução nº 42, de 16 de 

junho de 2009 (UFRN, 2009), pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nada 

mais era que o Estágio Curricular Não Obrigatório sendo negligenciado das suas 

obrigações de contraprestação financeira. 

Assim como o estágio voluntário citado, várias outras supostas modalidades 

de estágio foram detectadas em atividades permitidas pelas coordenações de curso, 

a exemplo do “Estágio Bolsa Família”, “Estágio por conta própria”, “Estágio 

voluntário não remunerado”, “Estágio coletivo29” e até mesmo o “Estágio 

Extracurricular”. Modalidades inexistentes na legislação vigente, que aumentavam 

sobremaneira o risco de caracterização do vínculo empregatício e 

consequentemente, notificações dos órgãos fiscalizadores. 

                                                             
28 O Conselho Nacional do Ministério Público dispõe por meio da Resolução nº 42, de 16 de 
junho de 2009, em seu Art. 6º, que “Os Ministérios Públicos poderão autorizar a realização 
de estágio voluntário para estudantes, desde que a sua realização seja requisito obrigatório 
pela Instituição de Ensino para a aprovação e obtenção de diploma”, que comparando com 
o disposto no Art. 2º § 1º da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008), onde 
se lê “Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária 
é requisito para aprovação e obtenção de diploma”, mostra claramente que esta modalidade 
de estágio voluntário é de fato o estágio curricular obrigatório. 
29 Confundido com as Atividades Coletivas previstas – depois revogada – pela Lei 
6.494/1977 (BRASIL, 1977), muito utilizadas na vigência do Projeto Rondon (Projeto 
coordenado pelo Ministério da Defesa em parceria com o Ministério da Educação, o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio 
Ambiente, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Esporte e a Secretaria de 
Governo da Presidência da República), criado em 1967 com o objetivo de levar a juventude 
universitária à conhecer a realidade brasileira em atividades de extensão às comunidades 
de todo o Brasil. 
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O Estágio Extracurricular, hoje chamado de Estágio Curricular Não 

Obrigatório, teve sua denominação modificada em virtude de também ter suas 

atividades relacionadas ao currículo escolar do estudante. Esta denominação foi 

revogada com a antiga lei 6.494/77 (BRASIL, 1977) e como afirma MELLO (1998), 

ao contrário do estágio curricular (hoje Estágio Curricular Obrigatório), representa 

opção do estudante porque necessita melhor capacitar-se para o exercício de uma 

profissão, uma vez que há uma crescente necessidade de especialização da 

sociedade, contudo não é requisito obrigatório para obtenção do certificado de 

conclusão do curso. 

Dos 116 cursos de graduação da UFRN, 19 (dezenove) não têm o Estágio 

Curricular Obrigatório em sua estrutura curricular, contudo todos podem encaminhar 

estudantes para a realização do Estágio Curricular Não Obrigatório. Porém é 

importante que os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), definam o momento 

mais oportuno para esta atividade, considerando o disposto no Art. 3º da Resolução 

nº 178, de 22 de setembro de 1992 – CONSEPE (UFRN, 1992), quando cita que o 

estágio curricular deve ser precedido da teoria necessária à área de 

profissionalização, devendo o conjunto das disciplinas que o antecedem, 

fundamentar a prática a ser exercida. 

Desta forma, vários cursos de graduação já têm sinalizado para esta 

preocupação, definindo – mesmo que de formas diferentes – o momento da sua 

realização. Alguns utilizam o sistema de períodos cumpridos, outros componentes 

curriculares cursados, enquanto outros optam por quantidade de carga horária 

integralizada. Enfim, esta é uma decisão colegiada do curso, que uma vez definida 

em seu projeto pedagógico tem força de regulamentação e obediência obrigatória.  

No Quadro 2 pode ser observado os cursos de graduação da UFRN, que 

não têm na sua estrutura curricular Estágio Curricular Obrigatório. 
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Quadro 2 – Cursos que não têm Estágio Curricular Obrigatório 

CENTRO CURSO SEDE MODALIDADE TIPO 

CCSA Administração Natal Presencial Bacharelado 

CERES Administração Currais 
Novos 

Presencial Bacharelado 

EAJ Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

Macaíba Presencial Tecnológico 

CCET Ciência da Computação Natal Presencial Bacharelado 

CCET Ciências Atuariais Natal Presencial Bacharelado 

ECT Ciências e Tecnologia Natal Presencial Bacharelado 

CCSA Ciências Econômicas Natal Presencial Bacharelado 

CCHLA Ciências Sociais Natal Presencial Bacharelado 

CCHLA Comunicação Social Natal Presencial Bacharelado 

CCHLA Comunicação Social – 
Publicidade e Propaganda 

Natal Presencial Bacharelado 

CCHLA Design Natal Presencial Bacharelado 

CCET Estatística Natal Presencial Bacharelado 

CCHLA Filosofia Natal Presencial Bacharelado 

CCET Física Natal Presencial Bacharelado 

CCS Fonoaudiologia Natal Presencial Bacharelado 

CCET Geofísica Natal Presencial Bacharelado 

CCHLA Geografia Natal Presencial Bacharelado 

CCET Geologia Natal Presencial Bacharelado 

CCSA Gestão de Cooperativas Natal Presencial Tecnológico 

ES Gestão Hospitalar Natal Presencial Tecnológico 

CCHLA História Natal Presencial Bacharelado 

CERES História Caicó Presencial Bacharelado 

CCET Matemática Natal Presencial Bacharelado 

EMUFRN Música Natal Presencial Bacharelado 

IMD Tecnologia da Informação Natal Presencial Bacharelado 

Fonte: SIGAA, produzido pelo autor em 20/12/2018. 

 

 É importante citar que as diretrizes curriculares são definidas no âmbito 

nacional e a autonomia dos cursos de graduação lhes dá a liberdade de definir os 

seus componentes curriculares, sempre em decisão colegiada, podendo determinar 

a presença ou ausência do componente de estágio curricular obrigatório.  
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3.5  O módulo de estágios do SIGAA 

 

Objetivando conhecer os dados de estágio curricular supervisionado, no 

primeiro semestre de 2010, foi realizada uma pesquisa nos portais de internet de 

diversas universidades brasileiras, entre elas a Universidade de São Paulo (USP), 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), 

Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA), Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA) e Universidade Federal de Sergipe (UFS), onde não 

se detectou qualquer instrumento de gerenciamento de informações de estágio 

curricular que fosse possível condensar estas informações em um único local. Com 

isso foi criado um módulo do SIGAA capaz de permitir o conhecimento de todos os 

dados dos estagiários, sem que as competências e responsabilidades fossem 

alteradas. 

Este módulo gerencial não trouxe apenas uma plataforma de inserção de 

dados, nele é possível emitir documentos (Termos de convênio, termos de 

compromisso de estágio, aditivos ao convênio e termo de compromisso, termos de 

rescisão ao convênio e ao termo de compromisso, relatórios de estágio, declarações 

de supervisor de campo, dentre outros), arquivar documentos digitalmente 

(permitindo uma rápida resposta aos fiscalizadores e/ou interessados em obter 

segunda via de documentos de estágio), comunicar-se rapidamente com os 

envolvidos no estágio curricular (estudante, professor orientador, coordenador do 

curso, concedente, supervisor de campo e coordenadoria de estágios), obter 

informações gerenciais sobre a situação do estudante estagiário, além de – pelo fato 

do módulo ter sido criado à luz da legislação vigente – não permitir qualquer infração 

legal que venha a trazer risco aos envolvidos neste processo, por exemplo não 

permitir que o estágio curricular se realize no mesmo horário das aulas, não permitir 

que um aluno sem o vínculo ativo da UFRN seja cadastrado como estagiário, 

informar aos envolvidos quando um estudante perde o vínculo ativo com a 

universidade, informar aos envolvidos quando um estagiário precisar responder seu 

relatório, não permitir que um estudante inicie seu estágio curricular sem um termo 

de compromisso assinado, não permitir que um estudante inicie seu estágio 
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curricular sem um seguro contra acidentes pessoais, não permitir um Estágio 

Curricular Não Obrigatório sem a contraprestação remuneratória prevista em lei, 

assim como seu auxílio transporte, não permitir um estágio curricular sem um 

supervisor de campo habilitado, não permitir um estágio curricular sem um professor 

orientador que seja servidor da UFRN, entre outros, além de disponibilizar relatórios 

gerenciais que permita que se obtenha informações em tempo real e atualizadas 

permanentemente. Este módulo gerencial de características pioneiras no Brasil, 

após dois anos do seu lançamento já está em uso em 11 (universidades) 

universidades federais no país, além da UFRN, e consequentemente nos campi de 

113 cidades do Brasil, conforme demonstra a tabela 1. 

 

Tabela 1 – Instituições que utilizam a Central de Estágios do SIGAA 
INSTITUIÇÃO CIDADE SEDE QUANTIDADE 

DE UNIDADES 
QUANTIDADE 
DE CURSOS 

DE 
GRADUAÇÃO 

Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais – 
CEFETMG 

Belo 
Horizonte/MG 

09 19 

Instituto Federal Catarinense – IFC Blumenau/SC 14 43 
Instituto Federal Farroupilha – 
IFFes 

Santa Maria/RS 52 33 

Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana – 
UNILA 

Foz do 
Iguaçu/PR 

01 29 

Universidade Federal de Alagoas 
– UFAL 

Maceió/AL 03 146 

Universidade Federal do 
Maranhão – UFMA 

São Luiz/Ma 09 284 

Universidade Federal Rural de 
Pernambuco 

Recife/PE 04 55 

Universidade Federal do Piauí – 
UFPI 

Teresina/PI 05 113 

Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia - UFRB 

Cruz das 
Almas/BA 

06 43 

Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará – UNIFESSPA 

Marabá/PA 05 34 

Universidade Federal Rural do 
Semiárido – UFERSA 

Mossoró/RN 04 42 

Fonte: Produzido pelo autor (2018). 

 

Entretanto, esta lista de usuários está em crescimento, com as negociações 

em andamento com a Universidade Federal da Paraíba – UFPB (João Pessoa/PB), 

a qual já encaminhou técnicos para conhecê-lo em uso na UFRN, a Universidade 
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Federal do Oeste do Pará – UFOPA (Santarém/PA), a Universidade Federal do 

Cariri – UFCA (Juazeiro do Norte/CE), além do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) em Brasília/DF, os quais brevemente ampliarão a lista dos seus usuários. 

Este módulo apresenta-se de forma distinta de acordo com o perfil do 

usuário, os quais podem ser: docente, docente orientador de estágio, docente 

coordenador ou vice-coordenador de curso, coordenador ou vice-coordenador de 

estágio, discente, discente/estagiário, gestor (equipe da coordenadoria de estágios) 

ou concedente. 

Os registros de estágio, classificam o estagiário em seis situações possíveis, 

sendo: 

• Aguardando assinatura – Quando o registro do estagiário no módulo Central 

de Estágio foi realizado, emitido o Termo de Compromisso de Estágio, mas 

ainda não foi assinado; 

• Ativo – Quando o Termo de Compromisso de Estágio já foi assinado e seu 

arquivo digitalizado foi inserido no módulo Central de Estágios; 

• Cancelado – Quando o registro de estágio foi cancelado por desistência ou 

rescisão do Termo de Compromisso de Estágio; 

• Concluído – Quando o Termo de Compromisso de Estágio foi executado até o 

final da vigência prevista; 

• Em análise – Quando o registro do estagiário no módulo Central de Estágio 

está sob análise da coordenação do curso em que o estudante está 

vinculado; 

• Não Compatível – Quando o registro de estágio foi analisado e negado pela 

coordenação do curso de graduação; e 

• Solicitado Cancelamento – Quando um dos partícipes solicita cancelamento 

do Termo de Compromisso de Estágio, mas esta ação ainda não foi 

concluída. 

 

Suas funções gerais dividem-se em 04 (quatro) grupos de funcionalidades. A 

primeira, denominada “Convênios de Estágio”, agrupa as funcionalidades 

relacionadas à celebração dos convênios, passando desde sua solicitação, 

cadastramento, análise, aprovação, inserção de documentos digitalizados até a 
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finalização da sua vigência, conforme demonstra o print da tela no momento de sua 

utilização, demonstrado na figura 1. 

 

Figura 1 – Impressão da tela da Central de Estágios no grupo Convênios de Estágio 

 

Fonte: Sigaa, em 20/12/2018 

 

A figura 2 apresenta as funcionalidades de gerenciamento dos estágios, 

contemplando o cadastramento do estagiário para emissão do Termo de 

Compromisso de Estágio, a visualização dos dados do estágio e seus documentos 

inseridos no sistema, emissão de termos aditivos e termos de rescisão, relatórios 

atribuídos ao estagiário e suas validações, estágios a vencer, declaração do 

supervisor do estágio e uma série de possibilidades de consultas referentes aos 

estagiários em atividade ou não (antes de iniciar ou após o término do estágio). 

 

Figura 2 – Impressão da tela da Central de Estágios no grupo Estágio 

 

Fonte: Sigaa, em 20/12/2018 

 

A possibilidade de ofertar vagas de estágio pela Central de Estágios do 

SIGAA está descrita nas funcionalidades apresentadas na figura 3. Nelas é possível 

ofertar vagas de estágio pelas coordenações dos cursos de graduação, pela equipe 

de administradores do módulo (Coordenadoria de Estágios) ou mesmo pela 

instituição concedente, onde uma vez ofertada, todos os estudantes do curso em 

que há a oferta da vaga de estágio curricular, receberá um e-mail com os dados da 
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oferta e a forma de se candidatar à vaga ofertada, podendo se candidatar 

diretamente por meio do próprio sistema, emitindo seu curriculum vitae ou Lattes. 

Neste último caso, há um link para que o estudante crie seu curriculum. 

Além disso, esse grupo de funcionalidades permite a consulta das 

divulgações de vagas de estágio já realizadas, além de análise de ofertas de vagas 

de estágio submetidas pelas concedentes e opção para selecionar os estagiários 

candidatos às vagas ofertadas. 

 

Figura 3 – Impressão da tela da Central de Estágios no grupo Oferta de Estágio 

 

Fonte: Sigaa, em 20/12/2018 

 

Neste grupo de funcionalidades, demonstrado na Figura 4 é possível criar, 

alterar, gerenciar, atribuir relatório ao estagiário e validar um relatório de estágio, 

permitindo ao usuário (concedente, estagiário e orientador) cumprir a 

obrigatoriedade legal de forma totalmente digital independentemente da sua 

modalidade (estágio curricular obrigatório ou estágio curricular não obrigatório).  

 

Figura 4 – Impressão da tela da Central de Estágios no grupo Relatórios de Estágio 

 

Fonte: Sigaa, em 20/12/2018 

 

Nas funções relacionadas à Administração do sistema, as funcionalidades 

dividem-se em quatro grupos distintos. Na Figura 5, demonstram-se as 

funcionalidades da Central de Estágios que são imprescindíveis ao seu 

funcionamento, como limites legais de tempo de duração do estágio, valores de 

bolsa e auxílio transporte, tempo de vigência de um convênio, limite de tempo para 
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inserção de dados no sistema, carga horária máxima, além de limite de estagiários 

por supervisor. 

 

Figura 5 – Impressão da tela da Central de Estágios no grupo Parâmetros do 

Sistema 

 

Fonte: Sigaa, em 20/12/2018 

 

No grupo de funcionalidades Coordenação de Estágio, demonstrado na 

Figura 6, a Central de Estágios permite ao usuário com perfil de gestor de estágios a 

gerenciar os acessos ao sistema aos coordenadores de estágio designados pelos 

Departamentos Acadêmicos, podendo além de liberar seu acesso, também cancelá-

lo ou ainda, além da consulta dos coordenadores de estágio cadastrados, programar 

seu acesso ao sistema por um tempo determinado. 

 

Figura 6 – Impressão da tela da Central de Estágios no grupo Coordenação de 

Estágio 

 

Fonte: Sigaa, em 20/12/2018 

 

Nas funcionalidades apresentadas no grupo Relatórios, conforme demonstra 

a Figura 7, a Central de Estágios permite a emissão de dois relatórios gerenciais. O 

primeiro – Estágios por situação atual – descreve a lista de estagiários por uma 

situação específica (aguardando assinatura, ativo, cancelado, concluído, em análise, 

não compatível, cadastro em andamento, rescindido ou solicitado cancelamento), 

apresentando os nomes dos estagiários, matrícula, suas concedentes, número dos 

convênios e as modalidades de estágio. Enquanto o segundo relatório apresenta o 

quantitativo da situação de estágios por curso, descrevendo apenas os quantitativos 

de estagiários em cada situação (aguardando assinatura, ativo, cancelado, 

concluído, em análise, não compatível, cadastro em andamento, rescindido ou 

solicitado cancelamento). 
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Figura 7 – Impressão da tela da Central de Estágios no grupo Relatórios 

 

Fonte: Sigaa, em 20/12/2018 

 

Por fim, o grupo Permissões da Coordenação de Curso, demonstrado na 

Figura 8, permite ao usuário com status de gestor, liberar acesso com tempo limitado 

às coordenações dos cursos de graduação a inserir arquivos na Central de Estágios, 

os quais não foram inseridos no seu tempo devido. Esta permissão sempre vem 

precedida da análise criteriosa do fato ocorrido, de forma a não permitir vícios 

contratuais. 

 

Figura 8 – Impressão da tela da Central de Estágios no grupo Permissões da 

Coordenação de Curso 

  

Fonte: Sigaa, em 20/12/2018 

 

3.5.2 Os partícipes envolvidos no estágio curricular 

  

Nesta relação de trabalho, ao mesmo tempo acadêmica, vários partícipes 

estão diretamente envolvidos para sua realização. A lei do estágio define claramente 

cada uma dessas pessoas, assim como suas funções e responsabilidades. 

O Estagiário é definido pela Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008) como o 

estudante que no decorrer do seu curso de formação realiza o “[...] ato educativo 

escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o 

ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de 

ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional da educação de jovens e adultos” (Art. 1º). Podendo realizar 

este estágio em duas modalidades (Estágio Curricular Obrigatório e Estágio 

Curricular Não Obrigatório), deverá realizar em campo prático, atividades 
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relacionadas ao seu curso em andamento, desde que já tenha recebido instrução 

teórica necessária (Art. 3º da Resolução nº 178/1992-CONSEPE). 

Algumas atividades profissionais ou acadêmicas muitas vezes são 

confundidas com o estágio curricular, devendo a concedente ter atenção especial 

para que não seja surpreendido com uma descaracterização indesejada do 

estagiário e em alguns casos, caracterização de vínculo empregatício. 

Nascimento (2010) esclarece a existência de elementos essenciais em um 

contrato de trabalho – entendendo que o Termo de Compromisso de Estágio é uma 

espécie de contrato de trabalho – independentemente da existência de subordinação 

ou de tratamento fora da relação de emprego. A Pessoalidade, a qual define a 

relação de trabalho a uma pessoa física que desenvolve uma atividade para outrem, 

considerando a intransferibilidade e a infungibilidade das características próprias do 

contrato. A Profissionalidade, a qual pressupõe a troca entre trabalho e retribuição, 

excluindo os casos de serviços gratuitos, não profissionais ou assistenciais. A 

Indissociabilidade entre o trabalhador e seu trabalho e a Continuidade, que pode 

existir também no trabalho autônomo, demonstrando que mesmo sem a 

subordinação também poderá haver a continuidade. 

Nascimento (2010 p. 891) ainda demonstra que a falta de subordinação 

descaracteriza a relação de emprego, assim como a falta de continuidade também o 

desconfigura, caracterizando-o como trabalho eventual. 

O Aprendiz, modalidade de contratação regida pela Lei 10.097, de 19 de 

dezembro de 2000 a qual permite a inserção ao mercado de trabalho a estudantes 

com faixa etária entre 14 e 18 anos (apesar do Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro 

de 2005 se referir ao limite de 24 anos). Devendo seu empregador celebrar contrato 

de trabalho especial por tempo determinado de, no máximo dois anos, além de ter 

vários direitos trabalhistas assegurados (férias, 13º salário, descanso semanal 

remunerado, vale-transporte, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS30, 

auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, salário-família, INSS, 

além de direitos que resguardem sua integridade física – jornada de 6 horas diárias 

–, trabalho noturno, insalubre, periculoso e parcelamento de férias), devendo o 

aprendiz estar inscrito em programa de aprendizagem. 

                                                             
30 No caso de contratação de aprendiz, aplica-se a alíquota de 2% (dois por cento) sobre o 
total de vencimentos. 
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Martins (2010) distingue bem o estagiário do aprendiz quando cita em seu 

livro “Direito do Trabalho” que o estagiário não é empregado, desde que cumpridas 

às determinações da lei do estágio, enquanto que o aprendiz será sempre um 

empregado, tendo um contrato de trabalho especial, seguindo às normatizações da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (art. 428). Contudo, Nascimento (2010) o 

contradiz quando cita a possibilidade de contrato de aprendiz sem vínculo de 

emprego, dependendo do tipo de entidade que o emprega. Neste caso, segundo ele, 

a CLT garante – no art. 430, Inciso II – esta possibilidade às entidades sem fins 

lucrativos, que objetivam a assistência ao jovem e à educação profissional, 

registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O 

autor complementa que é uma forma especial de aprendizagem e que o menor não 

terá os direitos previstos pela legislação para o menor aprendiz empregado.  

Nascimento (2010) define – citando o art. 428 da CLT – que o contrato de 

aprendizagem é um contrato de trabalho especial, onde o empregado aprendiz 

deverá estar inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional 

metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, devendo 

o aprendiz executar com zelo e diligência as tarefas necessárias à sua formação. 

O Treinee, de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), é um programa de recrutamento de talentos 

diferenciados, visando a inserção de jovens profissionais no mercado de trabalho 

para em um futuro previsto, assumir funções estratégicas e gerenciais nas 

empresas. Nesta modalidade de trabalho, regida pela Consolidação das Leis dos 

Trabalho – CLT, os jovens – geralmente entre 22 e 30 anos de idade – com domínio 

de pelo menos uma língua estrangeira, bons cursos de capacitação e formação em 

universidade de renome, deverão apresentar qualidades como: Capacidade de 

liderança e comunicação, criatividade, empreendedorismo, flexibilidade, foco nos 

resultados, capacidade de solucionar problemas, ter visão estratégica, visão de 

negócios de forma ampla, proatividade, além de habilidades para trabalhar em 

equipe. 

A Residência, conforme demonstra Martins (2015) e pela lei que a rege, 

residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a 

médicos, sob forma de curso de especialização, caracterizada por treinamento em 

serviço, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e 
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profissional. Definida pela Lei 6.932, de 7 de julho de 1981 (BRASIL, 1981), o 

médico residente tem direitos trabalhistas garantidos bem semelhantes aos previstos 

na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, porém tem valor de bolsa definido em 

lei em R$ 2.384,82 e regime especial de treinamento de 60 horas semanais 

(incluídos o máximo de 24 horas de plantão), e ao seu final será concedido o título e 

especialista. Correia e Salvador31 (2014) enfatizam que as atividades clínicas 

desenvolvidas pelos médicos-residentes são de formação — uma modalidade de 

ensino —, já que a lei assim o define. 

Por fim, o Voluntário, de acordo com a Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 

1998 (BRASIL, 1998), Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a 

atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 

natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, 

culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Não 

gerando vínculo empregatício, o voluntário deverá celebrar Termo de Adesão, ao 

qual descreverá o objeto e as condições do exercício das atividades a serem 

realizadas. Podendo o voluntário ser ressarcido das despesas que foram realizadas 

para o desenvolvimento das atividades. Contudo, não poderá ser contribuinte 

previdenciário. 

A Instituição de Ensino, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, “É a entidade dedicada à educação, empreendida por 

organização oficialmente reconhecida e polarizada para proporcionar cursos [...]” 

(Lei 9.394/1996) (BRASIL, 1996). Nela estão contidos outros partícipes como o 

Coordenador dos Cursos de Graduação, Principal responsável por representar a 

UFRN nas atividades de estágio (Art. 68º, §1º da Resolução nº 171/2013-

CONSEPE) (UFRN, 2013), responsabiliza-se pelo estudante a partir do momento em 

que autoriza o início destas atividades, quando assina seu Termo de Compromisso 

de Estágio; o Vice-coordenador dos Cursos de Graduação, Corresponsável pelas 

atividades de estágio, ocupando papel de grande importância. Em muitos casos é 

designado Coordenador de Estágio, que é previsto no Art. 71º da Resolução nº 

171/2013-CONSEPE (UFRN, 2013), sendo um docente do quadro efetivo da UFRN, 

designado pela unidade acadêmica, quando esta entender necessário e se 

                                                             
31 Artigo publicado na Revista MPT, nº 47, de março de 2014 sob o título: A Precarização do 
Trabalho dos Profissionais da Área da Saúde. O Projeto Mais Médicos para o Brasil, a 
Residência Médica e a atuação dos órgãos de proteção ao trabalhador.  
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responsabilizará pela administração das atividades de estágio. Podendo ser de um 

curso específico ou vários cursos daquele centro acadêmico32; Professor 

Orientador, que de acordo com a lei do estágio, é o docente responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário. O Regulamento dos 

cursos regulares de graduação da UFRN deixa o conceito mais claro quando cita 

que “[...] é um professor da UFRN responsável pelo acompanhamento didático-

pedagógico do estudante durante a realização dessa atividade”. Este regulamento 

cita ainda em seu Art. 68º §2º que cabe ao Professor Orientador “[...] representar a 

UFRN na definição do plano de atividades do estagiário” e no Art. 72º que também é 

de sua responsabilidade “o acompanhamento e a avaliação do estágio [...]”, sendo 

este Professor, o responsável pelo recebimento do relatório periódico e final, além 

das avaliações e frequência do estagiário, conforme preceitua o Art. 73º §2º deste 

regulamento; Tutor de Estágio, Profissional da área pedagógica que organiza os 

encontros regulares entre os estagiários, organizando e orientando Grupos de 

Apoio; recebe e avalia periodicamente as produções dos alunos; promove e media a 

interação entre estagiários e o professor orientador; formaliza o encaminhamento 

dos estagiários às escolas campo de estágio curricular comunica-se regularmente 

com estas, buscando informações sobre o desempenho de cada estagiário; avalia 

local e globalmente o desenvolvimento do estágio curricular, fazendo, para isso, 

visitas de observação do estágio curricular nas escolas e contribuindo com o 

Coordenador de Polo para identificar pontes de interação entre escolas e UFRN-

SEDIS33. Não determinado em lei, contudo utilizado pela Secretaria de Educação à 

Distância – SEDIS/UFRN. 

No Quadro 3 demonstra que na data da pesquisa, 31,03% ou 36 (trinta e 

seis) cursos de graduação da UFRN contavam na sua gestão acadêmica com a 

figura do coordenador de estágio. Esta presença é prevista no regulamento dos 

cursos regulares de graduação, contudo por não ser obrigatória, será definida de 

acordo com a necessidade de cada curso de graduação, departamento ou centro 

acadêmico. 

                                                             
32 Atualmente a UFRN conta com 36 (trinta e seis) coordenadores de estágio, conforme o 

Quadro 3. 
33 BARBOSA, Tatyana Mabel Nobre. NORONHA, Claudianny Amorim. O estágio 
supervisionado para a formação de professores: orientações para o estagiário. Estágio 
supervisionado interdisciplinar. Natal: SEDIS, 2008. 
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Quadro 3 – Cursos com a presença do coordenador de estágio na UFRN 

CENTRO CURSO SEDE MODALIDADE GRAU 

CCSA Administração Pública Natal EAD Bacharelado 

EAJ Análise e Desenvolvimento 
de Sistema 

Macaíba Presencial Bacharelado 

CCSA Biblioteconomia Natal Presencial Bacharelado 

CB Biomedicina Natal Presencial Bacharelado 

CB Ciências Biológicas Natal EAD Licenciatura 

CCHLA Design Natal Presencial Bacharelado 

CERES Direito Caicó Presencial Bacharelado 

CB Ecologia Natal Presencial Bacharelado 

CCS Educação Física Natal EAD Licenciatura 

CCS Educação Física Natal Presencial Bacharelado 

FACISA Enfermagem Santa Cruz Presencial Bacharelado 

CCS Enfermagem Natal Presencial Bacharelado 

EAJ Engenharia Agronômica Macaíba Presencial Bacharelado 

CT Engenharia de Materiais Natal Presencial Bacharelado 

CT Engenharia de 
Telecomunicações 

Natal Presencial Bacharelado 

EAJ Engenharia Florestal Macaíba Presencial Bacharelado 

CT Engenharia Mecatrônica Natal Presencial Bacharelado 

CCET Física Natal EAD Licenciatura 

CCS Fisioterapia Natal Presencial Bacharelado 

CCHLA Geografia Natal EAD Licenciatura 

CERES Gestão Pública Currais 
Novos 

EAD Licenciatura 

CCHLA História Natal EAD Licenciatura 

CCHLA História Natal Presencial Licenciatura 

CCHLA Letras Natal EAD Licenciatura 

CCET Matemática Natal EAD Licenciatura 

FACISA Nutrição Santa Cruz Presencial Bacharelado 

CCS Odontologia Natal Presencial Bacharelado 

CE Pedagogia Natal EAD Licenciatura 

CE Pedagogia Natal Presencial Licenciatura 

FACISA Psicologia Santa Cruz Presencial Bacharelado 

CCHLA Psicologia Natal Presencial Bacharelado 

CCET Química Natal EAD Licenciatura 

CCS Saúde Coletiva Natal Presencial Bacharelado 

CCSA Serviço Social Natal Presencial Bacharelado 

CERES Turismo Currais 
Novos 

Presencial Bacharelado 

EAJ Zootecnia Macaíba Presencial Bacharelado 

Fonte: Produzido pelo autor (2018) 

 

Na UFRN o Orientador Acadêmico – Professor designado para 

acompanhar o estudante durante toda a realização do curso, conforme Resolução nº 

171/2013-CONSEPE (UFRN, 2013), apesar do seu grande potencial para esta 
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atividade, não tem qualquer atribuição prevista na legislação atual. Sua proximidade 

com o estudante poderia potencializar o aproveitamento das experiências adquiridas 

no estágio curricular, minimizar os riscos, assim como auxiliá-lo na escolha da área 

de estudo e aplicação prática. 

O Concedente é o ente público ou privado que concede estágio curricular 

ao estudante. A Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008) em seu Art. 9º define que podem 

receber estagiários “As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da 

administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais 

liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de 

fiscalização profissional, podem oferecer estágio [...]”, porém Martins (2015, p. 25) 

cita que “as empresas públicas e sociedades de economia mista também poderão 

conceder estágio [...]”, uma vez que o Art. 173º, §1º, II da Constituição da República 

Federativa do Brasil, prevê a exploração direta da atividade econômica pelo estado 

e sua sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, incluindo direitos e 

obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Nele está contido o 

Supervisor de Campo, que de acordo com a lei do estágio (Art. 9º, III), é um 

profissional do quadro de pessoal da parte concedente, com formação ou 

experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 

estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente. O 

Regulamento dos cursos regulares de graduação da UFRN ainda corrobora quando 

cita no seu Art. 70º, §2º, quando cita que “[...] é um profissional lotado na unidade de 

realização do estágio, responsável neste local pelo acompanhamento do estudante 

durante o desenvolvimento dessa atividade”. Culturalmente esta denominação varia 

de acordo com a área de ensino, sendo chamado “Regente” na área de formação de 

professores ou “Preceptor” na área de saúde. 

O Agente de Integração, segundo Martins (2015, p. 28) é um intermediário 

entre escolas e entidades interessadas em conceder estágio e na colocação do 

estagiário. A Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008) prevê que as instituições podem 

recorrer aos serviços desses agentes, que podendo ser públicos ou privados 

auxiliarão na busca por estagiários ou busca por vagas de estágio curricular. Em seu 

ofício deverão além de identificar oportunidades de estágio curricular, ajustar suas 

condições de realização e fazer o acompanhamento administrativo desta relação 
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acadêmica. Contudo sua participação é facultativa. No nosso estado, os agentes de 

integração mais antigos em atividade são o Centro de Integração Empresa-Escola – 

CIEE, fundado em 1964 e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, fundado em 1969. 

Atualmente a UFRN mantém convênio com 20 agentes de integração, conforme 

Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Agentes de Integração conveniados com a UFRN 

Agentes de integração 

ANDRE LUIS GOMES DE MACEDO 

CEDEP - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CEDEP 

CENTRO DE ESTÁGIOS - PPM HUMAN RESOURCES LTDA - ME 

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - 
CIEE/ES 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE AC, AL, AP, AM, BA, 
CE, DF, GO, MA, MT, MS, PA, PB, PI, RN, RO, RR, SE E TO 

ESTAGIAR INTEGRADOR EMPRESA - ESCOLA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 

F.F. PACHECO ACHEIVAGAS ESTAGIOS - ME 

IEGE INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ME 

INSTITUTO CAPACITARE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP 

INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 

INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO - IEL/PE 

INSTITUTO EUVALDO LODI / INSTITUTO EUVALDO LODI 

INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RN 

MRH - GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA 

NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA 

RH SER LTDA - ME 

SISTEMA SOCIAL DE APOIO EDUCACIONAL - SISAE 

SUPER ESTAGIOS LTDA - EPP 

UNIVERSIA BRASIL S.A 

UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA 

Fonte: Dados da pesquisa em 25/10/2018 

 

3.5.3 Componentes curriculares práticos na UFRN não caracterizados como 

estágio curricular 

 

Assim como estas atividades que estão presentes em todo o país, na UFRN 

algumas atividades (ensino ou extensão) também são confundidas com estágio 

curricular supervisionado. Essas atividades, conforme listadas a seguir tanto podem 

ser componentes curriculares, quanto podem ser apenas ações de extensão, 

contudo sempre envolvem seus estudantes. 
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Os componentes curriculares Saúde e Cidadania (SACI) e Programa de 

Orientação Tutorial Integrado para o Trabalho em Saúde (POTI), muitas vezes 

confundido com estágio curricular, é componentes ofertados pelo Departamento de 

Saúde Coletiva, os quais envolvem docentes e discentes de vários cursos da área 

da saúde e correlatas e apesar de ser uma atividade prática, trata-se de uma 

atividade de extensão. Os componentes tem o objetivo de unir os conhecimentos 

adquiridos na universidade às necessidades da população, promovendo um melhor 

aproveitamento do aprendizado teórico ao mesmo tempo em que é gerada uma 

prestação de serviço às comunidades, escolas e postos de saúde da capital e 

algumas cidades do interior do estado do Rio Grande do Norte. 

Com mais de 20 anos de atuação, o programa foca na inserção dos alunos 

nos diferentes bairros de Natal, com uma experiência de ensino com base na 

vivência da realidade com comunidades, escolas e postos de saúde da capital 

potiguar, explica o Professor do Departamento de Saúde Coletiva – DSC Antônio 

Júnior, em apresentação realizada no Fórum de Pró-Reitores de Extensão do 

Nordeste, realizado em abril de 2017 em Recife/PE. Segundo ele, a metodologia 

utilizada na SACI (pré-requisito para o POTI) é a problematização centrada em 

Paulo Freire, onde os alunos colhem informações nos locais de atuação e planejam 

ações de intervenção para colocá-las em prática, motivo pelo qual seus participantes 

veem como um “laboratório de práticas” que faz criar um sentimento de 

responsabilidade para todos que participam. Criado nove anos após a SACI, o 

Programa de Orientação Tutorial integrado para o Trabalho em Saúde (POTI), 

trabalha a comunicação e a relação de profissionais e pacientes. O Professor 

Antônio Júnior ainda esclarece que o POTI e a SACI tem ações específicas, mas 

que se complementam, tendo a POTI uma ótica de trabalho visando à dimensão 

comunitária com foco nas unidades de saúde. 

Assim como os citados anteriormente, Trilhas Potiguares também se 

caracteriza por ser um projeto de extensão, onde neste caso se assemelham 

bastante por buscar, nas cidades do interior do Rio Grande do Norte, a resolução de 

problemas que estas cidades apresentam. Neste projeto, o grupo de coordenadores 

se divide em visitas a aproximadamente 25 municípios (com até 15.000 habitantes), 

onde buscam informações sobre carência da população (junto a representantes 

locais como: líderes políticos, sindicais, religiosos, representantes comunitários, 
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dentre outros), onde identificam a realidade socioeconômica, cultural e ambiental da 

comunidade, montam estratégias de ação para o seu desenvolvimento sustentável 

(treinamentos, cursos, oficinas, campanhas) e aplicam junto à comunidade em um 

período de sete dias, fazendo retornos periódicos de acompanhamento, buscando 

seu desenvolvimento social e a participação da população com maior educação 

ambiental, saúde, inovação tecnológica, geração de renda e melhoria da qualidade 

de vida. Esta ação de extensão tem suas atividades confundidas com estágio 

curricular em virtude de ter a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na 

academia, contudo não há a existência dos demais elementos obrigatórios por lei, 

sendo estes alunos acompanhados por um coordenador, o qual não tem domínio de 

todas as áreas trabalhadas na ação desenvolvida. 

Nesta mesma linha, o Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação – 

CRUTAC, conforme detalhado no item 5.1.3 deste estudo, também se caracteriza 

como uma ação de extensão que na década de 1960 atuou nos municípios de Santa 

Cruz e Santo Antônio do Salto da Onça/RN. 

 

3.5.4 Os documentos utilizados no registro e gerenciamento de estágios 

curriculares 

 

Para que se tenha segurança jurídica no desenvolvimento das atividades de 

estágio curricular, faz-se necessária a tomada de alguns cuidados com sua 

formalização. A legislação brasileira prevê a celebração de documentos específicos 

para cada atividade laboral, onde nos casos de estágio curricular, sua ausência 

vinculará à caracterização de vínculo empregatício, sob a égide da Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT. Desta forma, elencam-se a seguir os documentos 

necessários ao resguardo legal desta atividade acadêmica. 

O Convênio é o documento de intenção entre as partes envolvidas, definido 

como facultativo pela lei do estagiário em seu Art. 8º, porém obrigatório pelo 

Regulamento de Cursos Regulares de Graduação da UFRN. Neste documento as 

partes convenentes serão identificadas, assim como seus representantes legais e 

em seu conteúdo subsequente serão explicitadas as obrigações e responsabilidades 

das partes (Instituição de Ensino, Concedente e alguns casos, Agente de 

Integração). Na UFRN são celebrados para todas as modalidades de estágio 
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curricular (Estágio Curricular Obrigatório e Estágio Curricular Não Obrigatório), assim 

como para todos os cursos regulares desta universidade, tendo sua vigência um 

prazo não superior a 5 (cinco) anos, por analogia ao disposto no Art. 5º da Lei 8.666, 

de 21 de julho de 1993 (Lei de Licitações) (BRASIL, 1993). 

O Termo de Compromisso de Estágio é o documento contratual individual 

do estagiário, previsto no Art. 3º, II da Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008), que Martins 

(2015) cita como documento obrigatório para explicar a inexistência do vínculo de 

emprego, devendo ter a interveniência da instituição de ensino como requisito 

essencial para a validade deste ato jurídico. Martins (2015, p. 44) cita ainda que este 

deverá ser firmado por escrito, onde sua ausência se presume ser um contrato de 

trabalho. Neste documento deverão conter as seguintes informações: Identificação 

das partes (Instituição de Ensino, Concedente, Estagiário e em alguns casos, 

Agente de Integração), contendo seus dados documentais, responsabilidade das 

partes, objetivo do estágio curricular, jornada de atividades, vigência, motivos de 

rescisão, direitos do estagiário, valores de bolsa e auxílio transporte (quando 

houver), indicação do Professor Orientador e Supervisor de Estágio – ou Supervisor 

de Campo – da parte concedente (contendo além dos dados pessoais, informações 

sobre seu cargo e função, dados da apólice de seguro e companhia de seguros, 

além da expressão clara da obrigatoriedade da concedente em incluir o estagiário 

nos programas de medicina e saúde ocupacional). Neste documento poderão estar 

incluídas as atividades a serem realizadas pelo estagiário, que em sua ausência 

deverão compor documento específico à parte. Este deverá ser emitido em três vias, 

sendo uma do estagiário, uma da concedente e uma da instituição de ensino. Na 

UFRN, visando à máxima segurança das partes, todos os envolvidos deverão 

assinar este documento. 

O Plano de Atividades, previsto na Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008) será 

incorporado ao Termo de Compromisso de Estágio – TCE por meio de aditivos, à 

medida que o estagiário for avaliado. Na UFRN este documento é parte integrante 

do Termo de Compromisso de Estágio – TCE. Devendo conter todas as atividades a 

serem realizadas pelo estagiário no decorrer do seu estágio curricular. 

Relatórios de Estágio Curricular Periódico e Final são documentos previstos 

nos artigos 3º, 7º e 9º da Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008), aos quais o estagiário 

responderá de acordo com a necessidade citada pelo Professor Orientador. Não há 
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um modelo definido em lei, uma vez que cada estágio curricular tem uma 

característica específica definida pelo Professor Orientador, de acordo com os 

objetivos previstos a serem alcançados. Podendo ser Periódico ou Final, os 

relatórios são de preenchimento obrigatório com periodicidade mínima de seis 

meses e um ao final do estágio curricular, onde sua aprovação implicará no 

aproveitamento do estágio curricular. 

Termo Aditivo é o documento legal que permite alteração de um 

instrumento jurídico já celebrado, permitindo mudar cláusulas, desde que esta não 

descaracterize o instrumento celebrado. Nos Termos de Compromisso de Estágio – 

TCE, não é permitido celebrar aditivos para alteração do “Estagiário”, “Concedente”, 

“Agente de Integração” e “Modalidade do Estágio”, visto que estes têm 

características que alteram completamente as obrigações e direitos das partes 

envolvidas. 

Como todo acordo entre partes envolvidas, tanto o Convênio quanto o 

Termo de Compromisso de Estágio podem ser alvos de uma rescisão. Assim o 

Termo de Rescisão é previsto legalmente e utilizado quando há a necessidade de 

finalização dos instrumentos jurídicos celebrados antes do prazo pré-estabelecido. 

A legislação em vigor não determina o Controle de Frequência dos 

estagiários, contudo considerando que o estágio curricular não pode interferir nas 

atividades acadêmicas, assim como é um documento comprobatório da sua 

permanência no local de estágio curricular e servirá de prova para cálculo do 

recesso e/ou bolsa mensal, é um documento de suma importância a ser preenchido 

pelo estagiário. 

O Certificado de Estágio é o documento emitido pela Concedente o qual 

atesta que as atividades de estágio curricular foram cumpridas conforme definido na 

celebração do Termo de Compromisso de Estágio – TCE. Já o Certificado de 

Supervisor de Campo é o documento emitido pela Concedente ou pela Instituição 

de Ensino, o qual atesta o cumprimento das atividades de supervisão realizadas 

pelo profissional indicado pela concedente para o acompanhamento do estagiário. 

Na UFRN é emitido pela Central de Estágios do SIGAA, automaticamente ao 

término do estágio curricular. 

Certificado de Orientação é o documento emitido pela Instituição de ensino 

ao Professor Orientador, o qual atesta o cumprimento das atividades de orientação 
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realizadas durante o estágio curricular do seu orientando. Na UFRN pode ser 

emitido pela Coordenação do curso ao qual o estudante está vinculado e pode ser 

utilizado para contabilização de pontos necessários à progressão funcional da 

carreira docente. 

 

3.5.5 Os direitos do estagiário 

  

Como qualquer outra relação de trabalho, a legislação brasileira assegura 

aos envolvidos obrigações e direitos. Alguns bastante semelhantes aos direitos 

previstos tanto na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, quanto na legislação 

aplicada ao servidor público, o Regime Jurídico Único, contudo a lei do estagiário 

simplifica sua aplicação de forma sutil, resguardando direitos básicos ao estagiário 

quanto à contraprestação remuneratória e aos cuidados com sua integridade física.  

Conforme explica Martins (2015, Pg 66), o estagiário não tem salário e sim 

bolsa. Esta é a forma mais clara de contraprestação remuneratória descrita na Lei 

11.788/2008 (BRASIL, 2008), quando cita “O estagiário poderá receber bolsa ou 

outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua 

concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio curricular não 

obrigatório” e como o autor citado aponta quando discorre, é de concessão 

facultativa nos casos de Estágio Curricular Obrigatório e de concessão compulsória 

nos casos de Estágio Curricular Não Obrigatório. Contudo a legislação não 

esclarece quais outras formas de contraprestação podem ser acordadas, além disso, 

não há valores mínimos e nem máximos definidos em lei, salvo quando a 

concedente for instituição da Administração pública federal direta, autárquica ou 

fundacional, devendo esta conceder bolsa de acordo com a “Tabela 2” deste 

trabalho. Diferentemente dos salários recebidos pelos empregados privados e 

servidores públicos, a bolsa do estagiário não tem natureza salarial e com isso – 

segundo Martins (2015) – não incide desconto previdenciário, entretanto é 

rendimento e poderá haver a tributação pelo Imposto de Renda, desde que exceda o 

limite legal de isenção. 

Martins (2010 p. 175-176) critica que ao mesmo tempo em que a lei 

11.788/2008 (BRASIL, 2008) cita que o estagiário pode receber bolsa ou outra forma 

de contraprestação que venha a ser acordada, também diz que o pagamento da 
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bolsa é compulsória para os casos de estágio não obrigatório. Segundo ele a bolsa 

ou é facultativa ou é obrigatória, uma obrigação não pode ser e deixar de ser ao 

mesmo tempo. 

Martins (2015) cita que a lei faz referência a Auxílio Transporte, não ao 

Vale-Transporte previsto na Lei 7.418/1986 (BRASIL, 1986). Este auxílio visa ajudar 

no custeio do deslocamento do estagiário ao seu local de estágio curricular, não 

sendo obrigatório seu pagamento integral. Não há o que se falar em desconto de até 

6% (seis por cento) do valor da bolsa (em analogia ao descontado do empregado 

em regime de CLT), assim como não há valor definido em lei para seu pagamento, 

salvo quando a concedente for instituição da Administração pública federal direta, 

autárquica ou fundacional, devendo esta conceder bolsa de acordo com a “Tabela 2” 

deste trabalho.  

Nascimento (2010, p. 964) confunde quando cita o Vale-Transporte como 

um dos direitos do estagiário. Martins (2015, p. 79) explica que a lei faz referência a 

auxílio-transporte e não a vale-transporte, não se aplicando assim, as regras da Lei 

nº 7.418/1986 (BRASIL, 1986) que trata do vale-transporte. Ele cita que o valor pago 

a título de Auxílio Transporte é um valor que objetiva auxiliar o estagiário com o que 

ele precisa para se deslocar ao local do estágio, não sendo necessariamente o que 

ele efetivamente gasta neste deslocamento. O entendimento de Martins (2015) é 

ratificado na Nova Cartilha Esclarecedora sobre a Lei do Estágio, emitida pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (2009) ao explicar na seção Perguntas e 

Respostas (Pergunta nº 46) que “o Auxílio Transporte é uma concessão pela 

instituição concedente de recursos financeiros para auxiliar nas despesas de 

deslocamento do estagiário ao local de estágio e seu retorno [...]”. 

É garantido ao estagiário o monitoramento da concedente por meio do 

supervisor de campo, ao mesmo tempo em que a instituição de ensino o monitora 

por meio do professor orientador. Este monitoramento definido em lei tem sua 

origem pautada no fato de que o estagiário ainda não é um profissional formado e 

com isso necessita de maiores cuidados no desenvolvimento do seu labor, de forma 

a realizá-lo da forma mais correta e segura possível. Martins (2015) ainda lembra 

que as instalações onde se realizará o estágio devem ser vistoriadas pela instituição 

de ensino em busca de atestar sua adequação à realização. Além disso, devem ser 

feitas avaliações e de serem apresentados relatórios. 
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Como não tem um contrato de trabalho regido pela CLT ou Regime Jurídico 

Único, além de ser uma atividade laboral durante o desenvolvimento do curso de 

formação, o estagiário tem resguardado o direito às suas atividades formativas 

(ensino), tendo sua jornada limitada a 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 

semanais, ainda de forma que não interfira nos seus horários de aula. O Art. 10º da 

Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008) ainda prevê no § 1º “O estágio relativo a cursos que 

alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas 

presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso 

esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino”. Desta 

forma não há o que se falar em estagiário excedendo este limite, mesmo que no 

somatório de dois ou mais estágios concomitantes. Além disso, a lei do estagiário 

resguarda o direito de redução da sua jornada – pelo menos à metade – nos 

períodos de avaliações escolares. 

Diferentemente das férias dos empregados e servidores públicos, o 

estagiário tem direito ao recesso depois de completados 12 (doze) meses de 

estágio curricular na mesma concedente. Este recesso será remunerado em caso de 

estágio curricular com remuneração e não há o que se falar em pagamento do 

acréscimo de 1/3 (um terço) em analogia às férias dos empregados e servidores 

públicos. É importante lembrar, que o estágio curricular tem o limite legal previsto de 

2 (dois) anos, onde sua permanência posterior caracterizará o vínculo empregatício. 

Com isso, caso a concedente conceda o recesso depois de completado o segundo 

ano, este será gozado no intervalo do terceiro ano, o que extrapolaria seu limite 

legal. Neste caso, é indicado que o estagiário goze todo seu recesso antes do 

término do seu estágio curricular. Por fim, é definido na lei do estagiário que o 

recesso coincida com as férias escolares e, ratificado por Martins (2015) que diz que 

o recesso tem o mesmo objetivo das férias dos empregados e servidores públicos, 

que tem fundamentos de ordem biológica, social e econômica, em que o estagiário, 

também se sente cansado e precisa repor suas energias.  De acordo com o IEL 

(2010), apesar da omissão da lei do estágio em relação ao fracionamento do 

recesso, este poderá ser dividido em dois períodos, desde que seus períodos não 

sejam inferiores a 10 (dez) dias e que pelo menos um dos períodos coincida com as 

férias escolares. 
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Ao estagiário é garantido o direito ao Seguro Contra Acidentes Pessoais, 

cuja apólice seja compatível com os valores de mercado34, sendo seu custeio de 

obrigação da concedente, podendo ser assumida pela instituição de ensino nos 

casos de Estágio curricular Obrigatório. A UFRN assume o custeio deste seguro 

referente aos estudantes em Estágio Curricular Obrigatório. 

Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no 

trabalho, sendo sua implantação de responsabilidade da parte concedente do 

estágio, este é o texto literal do Art. 14º da Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008), 

enfatizado e detalhado por Martins (2015, p. 83-84) quando discorre que “a saúde é 

um direito social” (Art. 6º da Constituição Federal), que “a saúde é um direito de 

todos e dever do estado [...]” (Art. 2º da Lei 8.212/1991), além da sua citação própria 

de que “a saúde é um direito público subjetivo, que pode ser exigido do Estado, que, 

por contrapartida, tem o dever de prestá-lo35”, assim finaliza que a saúde está entre 

os direitos fundamentais do ser humano, como também se dá para o estagiário, que 

é um ser humano. Esta obrigação legal, descrita no Termo de Compromisso do 

Estagiário remete à necessidade de realização de exame médico admissional, 

periódico e demissional, além do fornecimento de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) das proteções previstas no Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA) – Norma Regulamentadora nº 09 – Ministério do Trabalho. 

O estagiário tem o direito de inscrever-se e contribuir como segurado 

facultativo do Regime Geral de Previdência Social. Contudo o estagiário – 

consequentemente estudante – já possuía o direito previdenciário, na categoria 

Segurado-estudante por força da Lei nº 7.004, de 24 de Junho de 1982 (BRASIL, 

1982). Nestas leis que se assemelham, o estagiário poderá ter – caso seja 

contribuinte – alguns benefícios previdenciários como:  

a) Segurado Facultativo – Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por 

idade, salário maternidade, auxílio doença, pensão por morte e auxílio 

reclusão. 

b) Segurado Estudante – Auxílio invalidez, pensão, pecúlio por morte, 

assistência médica e reabilitação. 

                                                             
34 Não há qualquer referência legal em relação a quais valores são compatíveis com o 
mercado. 
35 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 35. ed. São Paulo: Atlas, 2015. P. 
544. 
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Ao estagiário com deficiência, a lei foi discreta ao citar que poderá ter 

duração de estágio superior ao limite legal de dois anos em uma mesma 

concedente. Desta forma terá como benefício condicional sua permanência, desde 

que mantenha seu vínculo com a instituição de ensino. Outro benefício exclusivo ao 

estagiário portador de deficiência é a reserva de vaga no percentual de 10% (dez 

por cento) das vagas oferecidas pela concedente. 

 

3.5.6 Os deveres do estagiário 

 

Os Deveres do Estagiário – Não só de direitos vive o estagiário. Barbosa e 

Noronha (2008, a) pontuam algumas responsabilidades em que o estagiário deverá 

cumprir em seu campo de estágio, como: assumir as responsabilidades de um 

profissional em formação, zelando pelas normas internas da concedente, 

respeitando toda a equipe, contribuir para um clima de harmonia, cumprir a carga 

horária, desenvolver o plano de atividades em conjunto com o Supervisor de Estágio 

e o Professor Orientador, apresentar relatórios parcial e/ou final, propor eventuais 

modificações no plano de atividades, solicitar apoio do Professor Orientador e/ou 

Supervisão Escolar em suas atividades de estágio, quando necessário, comunicar à 

concedente qualquer alteração em seu curso de formação (trancamento, suspensão, 

conclusão, exclusão etc.), enfim cumprir rigorosamente as obrigações previstas no 

Termo de Compromisso de Estágio. 

 

3.6  Legislação de estágio curricular 

 

Conforme foi esclarecido no capítulo sobre o estágio curricular no Brasil, a 

lei de estágio sofreu muitas alterações durante os últimos quarenta anos. 

Atualmente dispomos de uma lei que não tem modificação há uma década – apesar 

das evoluções das formas de trabalho – além de regulamentos internos e um projeto 

de lei em tramita no Senado Federal, o qual poderá alterar apenas a relação 

previdenciária do estagiário. Diante deste cenário, os itens a seguir detalham a 

legislação em vigor, os quais se aplicam em todo país e em especial à UFRN. 

A Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei do Estágio) (BRASIL, 2008), 

nascida a partir do Projeto de Lei do Senado nº 473 de 2003, de autoria do então 
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senador Osmar Dias (PDT/PR36), posteriormente transformando-se no Projeto de Lei 

nº 2.419 de 2017, teve como início da sua longa jornada de 137 tramitações nas 

duas casas legislativas federais em 18 de novembro de 2003 e após 1.763 dias teve 

sua aprovação comunicada pelo então Presidente da Câmara dos Deputados, 

Deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP37) em 15 de setembro de 2008. Além de alterar a 

redação do Art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943) (BRASIL, 1943) e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 (BRASIL, 1996), também revogou a Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 

1977 (antiga lei do estágio) (BRASIL, 1977), a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 (BRASIL, 1996) e o Art. 6º da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto 

de 2001 (BRASIL, 2001). 

Sua promulgação trouxe aos estagiários de todo o país algumas 

regulamentações, benefícios e garantias que até então eram inexistentes na 

legislação aplicada. Inicialmente a realização de estágio curricular foi ampliada aos 

estudantes dos anos finais do ensino fundamental, ampliando também o leque de 

possibilidades das concedentes de estágio curricular, permitindo que além das 

pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública (direta, 

autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do 

distrito Federal e dos Municípios) também o até então não contemplado 

Profissionais Liberais de nível superior, desde que devidamente registrados em seus 

respectivos conselhos de fiscalização profissional. Anteriormente previsto apenas 

assumir a forma de atividade de extensão, a nova lei traz uma nova amplitude, 

permitindo que o estágio curricular também se dê em forma de monitorias e de 

iniciação científica na educação superior. 

A lei veio trazendo segurança jurídica, uma vez que prevê, mesmo que de 

forma facultativa, a celebração de convênio entre as partes, contudo em qualquer 

situação é necessária a celebração de termo de compromisso, que na antiga lei era 

dispensado para os casos de estágios realizados em forma de ação comunitária. Em 

seus termos deixa clara a existência de duas modalidades de estágio. O Estágio 

Curricular Obrigatório (definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é 

requisito para aprovação e obtenção de diploma) e o Estágio Curricular Não 

Obrigatório (definido como aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida 
                                                             
36 Partido Democrático Trabalhista, pelo estado do Paraná. 
37 Partido dos Trabalhadores, pelo estado de São Paulo. 
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à carga horária regular e obrigatória), este último sendo possível em qualquer tempo 

do curso, mediante aprovação da instituição de ensino. 

A vinculação das atividades de estágio curricular à proposta pedagógica do 

curso vem assegurar que esta atividade seja de fato uma aplicação prática do que já 

foi assimilado em ambiente escolar. A delimitação da carga horária máxima de 6 

(seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais traz a garantia de que o estudante 

terá sua jornada compatível com suas atividades escolares, tendo ainda a garantia 

da redução da jornada de atividades nos períodos de avaliações periódicas 

escolares e direito ao recesso anual remunerado, quando o estágio curricular tiver 

remuneração. Além de tantas novidades, a lei de 2008 trouxe a segurança do 

acompanhamento acadêmico, determinando que o estudante seja acompanhado por 

um Supervisor de Campo – funcionário do quadro de pessoal da concedente, com 

formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no 

curso do estagiário – e de um Professor Orientador – Professor da instituição de 

ensino do estudante, responsável pelo acompanhamento e avaliação das suas 

atividades – para que suas atividades sejam sempre acompanhadas de perto por 

profissionais capacitados ao seu bom desenvolvimento, tendo como fechamento 

deste processo de formação, a avaliação feita por um relatório de atividades. 

A preocupação com a integridade física também foi preocupação do 

legislador quando, além de manter a obrigatoriedade da contratação do Seguro 

Contra Acidentes Pessoais, ampliou a segurança ao determinar que a concedente 

oferte instalações com condições de proporcionar atividades de aprendizagem, 

também incluiu no seu texto a obrigatoriedade de inclusão do estagiário aos 

programas de saúde e segurança no trabalho, já determinada aos demais 

colaboradores das concedentes. Neste programa estão incluídos o PPRA – 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o PCMSO – Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional. Esta preocupação trouxe uma inovação legal 

quando permite à exceção do limite de tempo de dois anos de estágio na mesma 

concedente aos estagiários portadores de deficiência e resguarda a este público o 

percentual de 10% das vagas oferecidas pela parte concedente. 

Suas garantias também se estenderam aos estudantes estrangeiros, sendo 

permitida sua atuação em atividade prática, desde que matriculados em cursos 

superiores, autorizados ou reconhecidos e que esteja com o visto de permanência 
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no país em vigor durante todo o período de estágio curricular. Contudo não citou a 

possibilidade de realização de estágio curricular de estudante de instituição de 

ensino no Brasil à realização das atividades em concedentes fora do território 

nacional. Garantiu ainda a participação dos Agentes de Integração, que há muitos 

anos vem realizando um trabalho de intermediação entre os alunos, as concedentes 

e as instituições de ensino, figurando como importantes cultivadores destas 

atividades em nosso país, resguardando os estudantes do pagamento de qualquer 

cobrança de valores monetários a título de remuneração pelos serviços destes 

agentes de integração. 

Para que esta atividade não seja confundida com as atividades dos 

colaboradores (empregados/servidores) da concedente, a lei define como prazo 

máximo o período de dois anos na mesma concedente, além de limitar a quantidade 

de estagiário de acordo com a quantidade de servidores. Esta limitação, conforme 

tabela abaixo, não se aplica aos estagiários de nível superior e nível médio 

profissional. 

 

Quadro 5 – Quantidade de estagiários por concedente 

Quantidade de empregados Limite de estagiários 

de 01 a 05 empregados 01 estagiário 

de 06 a 10 empregados até 02 estagiários 

de 11 a 25 empregados até 05 estagiários 

acima de 25 empregados até 20% de estagiários 

Fonte: Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008). 

 

Martins (2010) explica que a ideia de limitar o número de estagiários em uma 

concedente objetiva evitar a transformação de postos de trabalho em estágio 

curricular, para não ter vínculo empregatício e assim reduzir os custos com encargos 

trabalhistas. 

Suas garantias também beneficiam as concedentes, quando cita em seu Art. 

12º §1º que “A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, 

alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício”, 

diferentemente da Lei 6.494/1977 (BRASIL, 1977) que deixava explícito no Art. 4º “O 

estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá 
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receber bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada [...]”. A 

nova lei alerta em suas ressalvas sobre a criação desse vínculo quando cita. 

 

Art. 3o  O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei 
quanto na prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo 
empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes 
requisitos: 
§ 2o  O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de 
qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza 
vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio 
para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. 
Art. 15.  A manutenção de estagiários em desconformidade com esta 
Lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte 
concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e 
previdenciária. 

 

Por fim, a lei em epígrafe também traz a possibilidade de criação de normas 

próprias – desde que a respeitem – editadas pelos sistemas de ensino. Permitindo 

assim que instituições de ensino como a UFRN criem normas específicas que 

venham a nortear as atividades de estágio curricular de forma adequada às mais 

diversificadas características existentes nos cursos oferecidos. 

A falta de regulamentação à lei do estágio traz algumas interpretações 

equivocadas que muitas vezes levam às pessoas envolvidas nesta atividade a 

infração culposa (sem dolo) no momento da sua aplicação. Uma interpretação 

equivocada e até noticiada em mídia eletrônica de grande abrangência nacional diz 

respeito à realização do estágio curricular após a conclusão do curso. O site 

estagiários.com (2018) cita esta possibilidade, quando cita “Caso o estudante não 

tenha cumprido o período obrigatório, é possível realizar o estágio mesmo depois da 

finalização do curso. Contudo, a instituição de ensino deve fornecer uma declaração 

informando a carga horária pendente e a duração do estágio não poderá ultrapassá-

la”. Esta publicação é republicada na íntegra pelo site administradores.com.br, onde 

retransmite o entendimento que é negado pela Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, quando em sua página de perguntas e respostas sobre estágios, cita na 

resposta à pergunta nº 43 “Após a conclusão das atividades obrigatórias o aluno não 

poderá continuar realizando estágio, pois já é considerado aluno formado 

aguardando colação de grau”, ratificando o Advogado Henrique Haupp e o art. 1º da 

Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008), quando cita: 
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Art. 1o  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 
educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de 
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos. 

 

O portal ENEM.COM38 pode confundir o leitor quando cita que “desde que 

não tenha cumprido o tempo total da carga horária obrigatória de estágio” e “desde 

que a disciplina de estágio seja obrigatória, e durante o período de graduação ele 

não tenha concluído a disciplina”, negligenciando o fato de que o estágio curricular 

obrigatório é um componente curricular e que sem seu cumprimento não há o que se 

falar em curso concluído. Enquanto que o renomado portal IG.COM.BR39, em sua 

coluna Brasil Econômico / Carreiras, mostra na matéria “Sem emprego, recém-

formados fazem estágios para tentar subir na carreira” confunde o leitor brasileiro 

quando cita exemplos de jovens recém-formados que se encontram em uma cota de 

trabalhadores que não conseguem se inserir no mercado de trabalho e realizam 

estágios curriculares mesmo depois de formados. Contudo a matéria cita apenas 

jovens estagiários nos Estados Unidos da América, realidade bem diferente da 

vivida no Brasil, levando o brasileiro recém-formado a tentar buscar um estágio 

curricular, movido por uma realidade diferente da do seu país. 

Outros pontos que confundem os estagiários e as concedentes são as 

semelhanças do estágio curricular com a CLT. Muitas concedentes tratam seus 

estagiários com empregados/servidores e com isso aumenta as chances de 

descaracterização do vínculo de estágio curricular e a caracterização do vínculo 

empregatício. É importante informar que não é permitida a substituição do 

empregado da empresa por estagiário, sendo esta prática percebida pelo Ministério 

do Trabalho com vínculo empregatício. Contudo o próprio ministério reconhece essa 

prática e alerta aos estudantes – de forma contraditória aos seus preceitos – a 

oportunidade de estágios curriculares quando cita no seu portal, em matéria do dia 

13 de agosto de 2018: 

 

O período pós-férias pode ser um bom momento para pleitear uma 
vaga. Com o término de muitos contratos, as ofertas tendem a 
aumentar.  

                                                             
38 Acesso em 01 de junho de 2018. 
39 Acesso em 01 de junho de 2018. 
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Quando se fala em férias do estagiário, refere-se ao recesso previsto no art. 

10 da sua lei, onde o estagiário tem direito depois de concluídos doze meses de 

estágio, priorizando o período de férias escolares. É tendencioso que o legislador 

tenha se inspirado nas férias do empregado, previsto em toda Seção I do Decreto-

Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 (BRASIL, 1943). Citando ainda que será 

remunerado, quando existir pagamento de bolsa, sendo pago proporcionalmente, 

caso o estágio tenha duração menor que um ano. O benefício das férias do 

empregado, citado na CLT, além o direito ao descanso, ainda tem o direito do 

acréscimo do pagamento em 1/3 (um terço) e deverá recebê-lo em até dois dias 

úteis que antecedem o início do seu gozo.  

O Auxílio Transporte é outro benefício inexistente na legislação do 

estagiário, confundido com o Vale-Transporte previsto na Lei 7.418, de 16 de 

dezembro de 1985 (BRASIL, 1985), a qual prevê pagamento antecipado das 

despesas devidas no deslocamento residência/trabalho e vice-versa, dando ao 

empregador o direito de desconto de até 6% (seis por cento) em seu salário base, 

não sendo permitido seu pagamento em pecúnia, sob pena – de acordo com a 

jurisprudência – da caracterização de salário in natura. Já na lei do estágio não há o 

que se falar em antecipação de pagamento, tampouco em desconto de qualquer 

valor em sua bolsa estágio, sendo permitido seu pagamento em pecúnia e não há 

qualquer menção legal que isente a concedente da sua concessão em casos de 

oferta de transporte próprio da concedente, nem da inutilidade por proximidade 

residência/trabalho. 

A Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008) não descreve idade mínima para início do 

estágio curricular, contudo a lei de estágio parece confrontar a Constituição Federal 

quando prevê estágio curricular para estudantes do ensino médio e dos anos finais 

do ensino fundamental ao mesmo tempo em que a Constituição Federal de 1988 

(art. 7º, XXXIII) proíbe qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, mesmo 

ressalvando a qualidade de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. É preciso 

atentar para os limites previstos na legislação brasileira. Nascimento (2010) explica, 

lembrando a CLT (1943), que somente era permitido o trabalho a partir de 12 (doze) 

anos de idade e complementa que a Emenda Constitucional nº 20 (1988) (BRASIL, 

1988) elevou essa idade para 14 (quatorze) anos como aprendiz e 16 (dezesseis) 
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anos como empregado. Ao mesmo tempo em que de acordo com o Código Civil de 

2002 (art. 5º, V), essa menoridade é cessada em caso de o menor de 16 anos ter 

economia própria. Essa discussão parece encontrar solução quando citamos a 

orientação da Cartilha do Adolescente Trabalhador (2017), emitida pela 

Superintendência Regional do Trabalho do estado de Minas Gerais (SRT/MG), no 

Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente 

Trabalhador (FECTIPA-MG), no dia 30 de agosto de 2017, que cita na sua página 10 

que a idade mínima para o estudante iniciar seu estágio é de 16 (dezesseis) anos 

completados até a data do início do estágio. O documento tomou como base o artigo 

7º, XXXIII da CF e artigo 7º da Resolução nº 1 do Conselho Nacional de Educação 

(CNE). 

Em 4 de abril de 2017, foi posto em tramitação no Senado Federal, o Projeto 

de Lei do Senado nº 93, de 2017 de autoria da Senadora Rose de Freitas (MDB/ES), 

tendo em seu objeto as alterações algumas alterações às Leis 11.788/2008 (Lei do 

Estágio), Lei 8.212, de 24 de julho de 1991  (BRASIL, 1991) (Dispõe sobre a 

organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras 

providências) e a Lei nº Lei 8213, de 24 de julho de 1991 (BRASIL, 1991) (Dispõe 

sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências). 

Nesta proposta a parlamentar sugere que o estagiário se torne segurado obrigatório 

do Regime Geral de Previdência Social, devendo contribuir com a alíquota de 5% 

(cinco por cento) do valor da sua bolsa-estágio40 (quando houver), enquanto que sua 

concedente participará com a alíquota de 3% (três por cento). Deixando de ser um 

segurado facultativo, o estagiário terá direito apenas aos benefícios de Auxílio 

Doença e Auxílio Acidente, não podendo ter seu tempo de contribuição contado para 

fins de aposentadoria. Caso tenha interesse nessa contagem temporal, deverá o 

estagiário contribuinte, integralizar a alíquota restante para 20% (vinte por cento) do 

salário de contribuição deste regime previdenciário, conforme cita a proposta de 

modificação dos artigos a seguir: 

 

Lei nº 8.212/1991, § 3o  O segurado que tenha contribuído na forma 
do § 2o deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição 
correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo 
de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição 

                                                             
40 Contraprestação remuneratória devida ao estagiário, quando em realização do Estágio 
Curricular Não Obrigatório. (Lei 11.788/2008, Art. 12). 
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a que se refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, 
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de 
contribuição em vigor na competência a ser complementada, da 
diferença entre o percentual pago e o de 20% (vinte por cento), 
acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3o do art. 5o da Lei 

no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 
 

É importante lembrar que o texto do Art. 28 §9º “i” da Lei 8.212/91, que 

define Salário de Contribuição não sofreu alteração e exclui as bolsas de estágio do 

elenco citado. 

 

Art. 28. Entende-se por salário de contribuição: 
§ 9º Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, 
exclusivamente:   
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação 
educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei nº 6.494, 
de 7 de dezembro de 1977; 

 

Mesmo assim, o Projeto de Lei argumenta que busca elevar o nível de 

justiça previdenciária no Brasil, contudo o estagiário somente terá direito aos 

benefícios de Auxílio Doença e Auxílio Acidente, tendo que fazer a complementação 

da contribuição, caso queira contar tempo de serviço para aposentadoria por tempo 

de contribuição. 

A proponente da lei cita em sua justificação que o estágio não é reconhecido 

como experiência profissional e sugere a assinatura na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), fato que não garante qualquer veracidade fática, visto 

que este documento impresso não tem qualquer regulação do governo federal e que 

atualmente já consta em diplomas legais a exigibilidade da celebração do TCE41, o 

qual contém assinaturas das partes envolvidas e por si já pode ser documento hábil 

para esta comprovação. 

Considerando que nos casos de estágio curricular remunerado, em sua 

grande maioria são estágios curriculares não obrigatórios, os estudantes o realizam 

para aquisição de experiência prática profissional e em consequência também 

objetiva um pequeno ganho financeiro, estes estudantes apresentam situação de 

carência financeira, que dificultará o complemento previsto no Projeto de Lei em 

tramitação. Com isso, a grande massa de estagiários deste país limitar-se-á apenas 

                                                             
41 Termo de Compromisso do Estagiário. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213cons.htm#art94.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9430.htm#art5%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9430.htm#art5%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6494.htm
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aos valores descontados da sua bolsa mensal, causando assim um desconto muito 

alto frente aos benefícios oferecidos, tendo em vista já existir um seguro contra 

acidentes pessoais.  

Por estes fatos, este Projeto de Lei poderá não ter o sucesso para o fim a 

que se destina, restando apenas uma forma de arrecadar mais recursos aos caixas 

da Previdência Social, já que o estagiário já é um segurado facultativo. Por outro 

lado, o acréscimo financeiro às concedentes contribuirá para o fechamento de 

milhares de campos de estágio curricular em todo o país ou mesmo a redução da 

bolsa dos estagiários, possibilitando que a concedente venha a embutir os custos 

adicionais no total das despesas inicialmente previstas para concessão das bolsas, 

tendo em vista a inexistência de valor mínimo estipulado para este fim. 

Seguindo na normatização detalhada pela promulgação da Lei 11.788/2008 

(BRASIL, 2008), o então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão publica 

no Diário Oficial da União (DOU), a Orientação Normativa nº 7, de 30 de outubro de 

2008 (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2008), 

ratificando vários pontos citados na lei de estágio e acrescentando pontos, 

substituída pela Orientação Normativa nº 4, de 4 de julho de 2014 (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2014) e posteriormente pela 

Orientação Normativa do novo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão nº 2, de 24 de junho de 2016 (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO). Neste diploma legal o ministério emitente se 

limita a definir parâmetros a serem cumpridos pelas concedentes que se enquadram 

no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Destaca-se em seus termos uma nova tabela de quantitativo de estagiários, a qual 

se moldará a partir da tabela editada pela lei de estágio, conforme segue: 

 

Art. 7º - O quantitativo de estagiários nos órgãos e entidades 
corresponderá a 20% (vinte por cento) da sua força de trabalho, 
observada a dotação orçamentária. 
§ 2º - Sobre o percentual de 20% do quantitativo máximo de 
estagiários que o órgão ou entidade poderá contratar, aplicam-se os 
seguintes percentuais: 
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Quadro 6 – Reserva de vagas para estagiários com deficiência 

Quantidade de estagiários Pessoas com deficiência 

50% para estagiários de nível superior 10% para estagiários com deficiência 

25% para estagiários de nível médio 10% para estagiários com deficiência 

25% para estudantes de educação profissional 
e dos anos finais do ensino fundamental na 
modalidade de jovens, com idade igual ou 

superior a 16 anos e adultos. 

10% para estagiários com deficiência 

Fonte: Orientação Normativa nº 2, de 24 de junho de 2016 – MPDG. 

 

Esta Orientação Normativa além de ratificar a jornada de atividades 

conforme descrito na lei de estágio supervisionado, prevê uma forma de 

compensação de faltas justificadas, limitando sua compensação até o mês 

subsequente ao da falta ocorrida, com acréscimo máximo de 1 (uma) hora diária. 

Descreve também o proporcional do período de recesso de acordo com a 

quantidade de semestres de estágio curricular realizados, podendo variar de 15 

(quinze) a 60 (sessenta) dias. 

Outro detalhamento importante desta norma diz respeito à prioridade na 

concorrência por vagas de estágio curricular na Administração Pública Federal aos 

estudantes contemplados pelo Programa Universidade para Todos – ProUni e pelo 

Programa de Financiamento Estudantil – FIES. 

Por fim essa normativa determina o valor a ser pago ao estagiário pela 

concedente participante do seu objeto, conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 2 – Valores da Bolsa-Estágio e Auxílio 
Transporte do Serviço Público Federal. 
Nível médio Nível superior 

4 horas/dia 6 horas/dia 4 horas/dia 6 horas/dia 
R$ 203,00 R$ 290,00 R$ 364,00 R$ 520,00 

Auxílio Transporte R$ 6,00 ao dia 

Fonte: Orientação Normativa nº 2, de 24 de junho de 
2016 - MPDG 

 

No âmbito da UFRN, o registro mais antigo de atividade de estágio curricular 

data de 20 de dezembro de 1972, na gestão do Magnífico Reitor Genário Alves 

Fonseca (1971-1975), a Resolução nº 74/1972 – CONSEPE (UFRN, 1972), aprovou 

o estágio curricular supervisionado em Psicologia Clínica, permitida à Direção do 

Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA). Em seguida vieram regulamentações para o 

curso de Medicina (Resolução nº 16/1975 – CONSEPE) (UFRN, 1975) e Serviço 
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Social (Resolução nº 94/1976 – CONSEPE) (UFRN, 1976). Em 9 de novembro de 

1976, na gestão do Magnífico Reitor Domingos Gomes de Lima (1975-1979), a 

Resolução nº 98/1976 – CONSEPE (UFRN, 1976) instituiu o modelo padrão de 

Convênios de Estágio Curricular e em 8 de dezembro de 1976, por meio da 

Resolução nº 117/1976 – CONSEPE (UFRN, 1976), foi criado o Módulo de Controle 

de Estágio Supervisionado, contendo conceitos até hoje utilizados como a 

compatibilidade das atividades com o curso, a presença do supervisor e o relatório 

de estágio. A partir daí várias coordenações de curso tiveram seus estágios 

curriculares regulamentados e autorizados pelo CONSEPE, o curso de Odontologia 

(Resolução nº 65/1977 – CONSEPE) (UFRN, 1977), Engenharia Civil e Engenharia 

Elétrica (Resolução nº 76/1977 – CONSEPE) (UFRN, 1977) e Administração 

(Resolução nº 46/1978 – CONSEPE) (UFRN, 1978). 

Mas foi em 23 de agosto de 1979, na gestão do Magnífico Reitor Diógenes 

da Cunha Lima (1979-1983), por meio da Resolução nº 148/1979 – CONSEPE 

(UFRN, 1979) que foi criada a primeira regulamentação de estágios que abrangeria 

todos os cursos de graduação da UFRN, assim como a instituição de um 

Coordenador Central de Estágios, ligado à Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos. 

Após esta resolução, várias outras regulamentaram as normas internas dos cursos 

de graduação conforme demonstrado no Quadro 7. 

 

 

Quadro 7 – Resoluções de normas internas de estágio nos cursos de graduação 

Curso Resolução 

História – Ceres/Caicó Resolução nº 186/1980 – CONSEPE 

Geografia – Ceres/Caicó Resolução nº 187/1980 – CONSEPE 

Administração – Ceres/Caicó Resolução nº 188/1980 – CONSEPE 

Direito Resolução nº 192/1980 – CONSEPE 

Administração Resolução nº 193/1980 – CONSEPE 

Odontologia Resolução nº 204/1980 – CONSEPE 

Geologia Resolução nº 212/1980 – CONSEPE 

Ciências Econômicas Resolução nº 221/1980 – CONSEPE 

Geografia – Licenciatura Resolução nº 222/1980 – CONSEPE 

Geografia – Bacharelado  Resolução nº 232/1980 – CONSEPE 

Nutrição Resolução nº 251/1980 – CONSEPE 

Comunicação Social Resolução nº 257/1980 – CONSEPE 

Ciências Sociais – Licenciatura  Resolução nº 258/1980 – CONSEPE 

Estudos Sociais Resolução nº 013/1981 – CONSEPE 

Serviço Social Resolução nº 086/1981 – CONSEPE 
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Curso Resolução 

Indústria Têxtil Resolução nº 109/1981 – CONSEPE 

Ciências Contábeis Resolução nº 110/1981 – CONSEPE 

Letras – Ceres/Caicó Resolução nº 142/1981 – CONSEPE 

Ciências Biológicas Resolução nº 143/1981 – CONSEPE 

Pedagogia – Ceres/Caicó Resolução nº 155/1981 – CONSEPE 

Estudos Sociais – Ceres/Currais Novos Resolução nº 179/1981 – CONSEPE 

Medicina Resolução nº 206/1981 – CONSEPE 

Cooperativismo Resolução nº 247/1981 – CONSEPE 

Fisioterapia Resolução nº 080/1982 – CONSEPE 

Psicologia Resolução nº 129/1982 – CONSEPE 

Farmácia Resolução nº 155/1982 – CONSEPE 

Tecnologia em Cooperativismo Resolução nº 208/1982 – CONSEPE 

Botânica Resolução nº 013/1983 – CONSEPE 

Zoologia Resolução nº 013/1983 – CONSEPE 

Enfermagem Resolução nº 126/1983 – CONSEPE 

Aquacultura Resolução nº 082/1985 – CONSEPE 

Estatística Resolução nº 105/1985 – CONSEPE 

Psicologia Resolução nº 125/1985 – CONSEPE 

Engenharia Mecânica Resolução nº 109/1986 – CONSEPE 

Nutrição Resolução nº 066/1987 – CONSEPE 

Psicologia Resolução nº 273/1992 – CONSEPE 

Psicologia Resolução nº 276/1992 – CONSEPE 

Farmácia Resolução nº 211/1995 – CONSEPE 

Nutrição Resolução nº 005/1996 – CONSEPE 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos/Resoluções – SIGRH (2018). 

 

Passados mais de uma década, na gestão do Magnífico Reitor Geraldo dos 

Santos Queiróz (1991-1995), a Resolução nº 178, de 22 de setembro de 1992 

(UFRN, 1992) revogou a antiga resolução juntamente com a Resolução nº 075/1980 

– CONSEPE (UFRN, 1980) (Aprova as diretrizes gerais de estágio supervisionado 

dos cursos de graduação da UFRN) e a Resolução nº 044/1987 – CONSEPE 

(UFRN, 1987) (Determina vigência de convênios para estágio supervisionado), 

unificando seus conteúdos em uma só resolução. Neste período as normas 

regulamentadoras que descreviam os detalhes dos cursos de graduação eram 

editadas em resoluções separadas por objetivos específicos até a primeira metade 

da década de 2000, quando da instituição do primeiro Regulamento dos Cursos de 

Graduação da UFRN, já na segunda gestão do Magnífico Reitor José Ivonildo do 

Rêgo (2003-2007), publicado a partir da Resolução nº 103, de 19 de setembro de 

2006 – CONSEPE (UFRN, 2006). A citada resolução revogou 25 (vinte e cinco) 

resoluções individuais, instituiu normas sobre estágio obrigatório, permitindo seu 

cadastramento como disciplina. Nesta resolução já se contemplava as duas 
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modalidades de estágio – estágio curricular obrigatório e estágio curricular não 

obrigatório – que posteriormente veio compor a lei federal do estágio. Contudo 

apesar de ter revogado tantas resoluções anteriores, não foi contemplada no rol de 

revogações a obsoleta Resolução nº 110, de 30 de dezembro de 1997 – CONSEPE 

(UFRN, 1997), a qual dispõe sobre a realização de Estágio Extra Curricular42 do 

aluno da UFRN, uma vez que os termos desta resolução definem claramente todas 

as características inerentes ao Estágio Curricular Não Obrigatório citado 

posteriormente pela Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008). 

Porém, a supracitada Resolução nº 178, de 22 de setembro de 1992 (UFRN, 

1992) nunca foi revogada e praticamente todo seu conteúdo assimilado pelas 

resoluções posteriores, contudo o artigo 3º se manteve em evidência nas análises 

dos cursos, no momento da verificação das atividades a serem desenvolvidas pelo 

estagiário, quando cita: 

 

Art. 3º O Estágio Curricular é precedido da teoria necessária à área 
de profissionalização, de acordo com os objetivos do curso, devendo 
o conjunto das disciplinas que o antecedem fundamentar a prática a 
ser exercida. 

 

O Conselho de Administração (CONSAD) também editou regulamento sobre 

a matéria. A Resolução nº 047, de 17 de setembro de 1992 (UFRN, 1992), veio 

dispor sobre a tramitação de convênios de estágios supervisionados, que como 

outras resoluções, se tornaram obsoletas e nunca foram revogadas. 

A resolução do primeiro Regulamento de Cursos de Graduação da UFRN, 

foi revogada pela Resolução nº 227, de 3 de dezembro de 2009 – CONSEPE 

(UFRN, 2009), esta já contemplando em sua ementa a citação de “Cursos Regulares 

de Graduação da UFRN”, sendo revogada no ano de 2013 na primeira gestão da 

Magnífica Reitora Ângela Maria Paiva Cruz (2011-2015), por meio da Resolução nº 

171, de 5 de novembro de 2013 – CONSEPE (UFRN, 2013). 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, conforme descreve o Regulamento 

dos Cursos Regulares de Graduação da UFRN (Resolução 171/2013 – CONSEPE) 

(UFRN, 2013), é planejamento estrutural e funcional de um curso, dentro do qual 

                                                             
42 Extra Curricular: Termo utilizado para sinalizar o estágio que não fazia parte da estrutura 
curricular dos cursos e não necessário à obtenção do diploma de conclusão do curso. 
Contudo deveriam estar diretamente ligado aos conhecimentos adquiridos neste curso. 
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são tratados, alem de outros aspectos imprescindíveis a sua realização, temas 

como: O contexto, a justificativa, os objetivos e os compromissos éticos e sociais do 

curso; perfil do egresso, competências e as habilidades a serem desenvolvidas, 

estrutura curricular (conteúdos, componentes e a descrição do trabalho de 

conclusão de curso, do estágio e das atividades complementares), metodologia, 

infraestrutura e os recursos humanos necessários, sistemática da avaliação do 

ensino-aprendizagem e mecanismos de avaliação do projeto pedagógico. O 

regulamento alerta que as Diretrizes curriculares nacionais devem ser levados em 

consideração, na sua elaboração. Sendo documento indispensável à criação de um 

curso de graduação, assim como para sua estruturação e funcionamento. Sua 

aprovação é feita pelo colegiado do curso, pelo conselho do Centro Acadêmico ou 

unidade acadêmica de vinculação, além da Câmara de Graduação e pelo pleno do 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), em conjunto com 

a aprovação da criação do curso. 

Alguns cursos de graduação da UFRN já editam em seus Projetos 

Pedagógicos, medidas protetivas para seus alunos, buscando maior segurança, 

melhores condições ambientais e benefícios. Pode-se citar como exemplo o curso 

de Administração do Ceres/Currais Novos, onde foi determinado um valor mínimo de 

bolsa-estágio, com base no salário mínimo nacional para os estudantes em estágio 

curricular não obrigatório. 

Por sua vez, o curso de Ciências da Computação – CCET, institui que os 

estágios curriculares do curso são da modalidade Não Obrigatórios e possuem uma 

carga horária semanal de, no máximo, 20 (vinte) horas, devendo ter integralizado 

pelo menos 50% (cinquenta por cento) da carga-horária obrigatória de sua estrutura 

curricular. Somente será permitido o estágio curricular de até 30 (trinta) horas de 

carga horária semanal aos alunos que estejam com, no mínimo, 85% (oitenta e 

cinco por cento) do currículo integralizado. Além de ter integralizado as cargas 

horárias referentes ao bloco Introdução a Técnicas de Programação, aos 

componentes curriculares “Estruturas de Dados Básicas I” e “Estruturas de Dados 

Básicas II”, Possuir Média de Conclusão (MC) superior ou igual a 6,0 (seis vírgula 

zero), Além de no período letivo regular anterior ao do estágio curricular, ter sido 

aprovado em uma quantidade de carga horária igual ou superior à quantidade de 

carga horária reprovada e trancada. 
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Também na UFRN, o curso de Ecologia apenas define que o estágio 

curricular Não Obrigatório somente deverá ser realizado por aluno regularmente 

matriculado a partir do quarto semestre de curso43. Nesta mesma linha, o curso de 

Turismo do Ceres/Currais Novos, permite estágio curricular Não Obrigatório a partir 

do terceiro período do curso44, enquanto que o curso de Psicologia do Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), somente permite a realização do 

estágio curricular Não Obrigatório a partir do quinto período45. Estes períodos muitas 

vezes são confundidos com o semestre em que o aluno está em curso46. O curso de 

Direito do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA é omisso em relação ao 

estágio curricular Não Obrigatório, referindo-se apenas ao estágio curricular 

Obrigatório, que deverá ser desenvolvido apenas no Núcleo de Prática Jurídica 

(NPJ), criado pela Portaria nº 1886/1994 – Ministério da Educação e Cultura – MEC 

(MEC, 1994), especificamente para este fim. 

Desta forma, cada curso pode definir suas próprias normas, desde que não 

confrontem a legislação de estágio curricular vigente. Estas normas poderão ser 

definidas pelos colegiados dos cursos, os quais têm autonomia para deliberar sobre 

os rumos dos cursos, as ementas dos componentes curriculares, assim como a 

criação destes componentes e estruturas curriculares. 

Assim como qualquer relação jurídica, os casos não previstos em leis ou 

regulamentos que foram razão para ações judiciais e por deliberação do magistrado 

da ação resultaram em decisão que poderão ser utilizados no futuro como 

referências a serem tomadas em outros processos de mesmo objeto, estes são 

denominados jurisprudências.  

O Ministério do Trabalho tem editado normas complementares que auxiliam 

na aplicabilidade da lei de estágio. As Resoluções Normativas nºs 41, de 28 de 

setembro de 1999 e nº 42, de 28 de setembro de 1999 (MINISTÉRIO DO 

                                                             
43 §3º, Art. 1º da Resolução nº 002/16-CCBE, de 01 de novembro de 2016, publicado no 
Boletim de Serviço da UFRN nº 218, 28/11/2016, Folha 19. 
44 §3º, Art. 4º da Resolução nº 003/17-CCBTU, de 14 de fevereiro de 2017, publicado no 
Boletim de Serviço da UFRN nº 032, 15/02/2017, Folha 28. 
45 Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia, página 21, publicado no Boletim de Serviço 
da UFRN nº 052, 15/12/06. 
46 Situação muitas vezes conflitantes, uma vez que o Histórico do aluno mostra o período 
“cronológico” correspondente, nem sempre correspondente ao semestre cumprido. 
Exemplo: um aluno desnivelado em seu quarto semestre de aula poderá constar no seu 
histórico, como aluno de quarto período ou menos, enquanto um aluno poderá constar no 
seu histórico um período superior à quantidade de semestres de um curso. 
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TRABALHO, 1999), substituíram a Resolução Normativa nº 19, de 18 de agosto de 

1988 (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 1988) a qual disciplinavam a concessão de 

visto de estrangeiro que pretendam vir ao país para a realização de estágio. 

Posteriormente tiveram seus textos alterados pelas Resoluções Normativas nºs 111, 

de 03 de junho de 2014 (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2014) e 114, 09 de 

dezembro de 2014 (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2014), contudo não alterando seu 

teor principal. Nestas orientações o Ministério do Trabalho determina que o visto do 

estrangeiro está condicionado à celebração do Termo de Compromisso de Estágio, 

enfatiza a necessidade da existência do Professor Orientador da instituição de 

ensino, do Supervisor por parte da Concedente, que os estágios curriculares com 

duração superior a 120 (cento e vinte) dias deverá ter o Termo de Compromisso 

assinado por instituição de ensino com sede no Brasil e que o estágio curricular terá 

vigência máxima de 1 (um) ano. 

Como forma de facilitar o entendimento das determinações descritas na 

legislação citada, o Quadro 8 demonstra de forma resumida algumas obrigações a 

serem cumpridas nos estágios, enfatizando as diferenças entre o Estágio Curricular 

Obrigatório e o Estágio Curricular Não Obrigatório. 

 

Quadro 8 – Diferenças de obrigações entre as modalidades de estágio curricular 

Obrigações Estágio Curricular 
Obrigatório 

Estágio Curricular 
Não Obrigatório 

Auxílio Transporte Facultativo Obrigatório 

Bolsa Facultativo Obrigatório 

Convênio de Estágio Obrigatório na UFRN Obrigatório na UFRN 

Previdência Social Facultativo Facultativo 

Professor Orientador Obrigatório Obrigatório 
Recesso Obrigatório Obrigatório 

Relação com o curso Obrigatório Obrigatório 

Relatório Final Obrigatório Obrigatório 
Relatório Semestral Obrigatório Obrigatório 
Segurança e Saúde no Trabalho Obrigatório Obrigatório 

Seguro Pago pela UFRN Pago pela Concedente 

Supervisor de Campo Obrigatório Obrigatório 
Termo de Compromisso Obrigatório Obrigatório 

Fonte: Produzido pelo autor (2018) 

 

 Conforme mostra o Quando 8, as duas modalidades de estágio são 

praticamente idênticas em relação às obrigações a serem cumpridas, divergindo 
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apenas na obrigatoriedade de pagamento de bolsa e auxílio transporte na 

modalidade de estágio curricular não obrigatório e na inversão da obrigação do 

custeio do seguro contra acidentes pessoais, que passa a ser da UFRN em caso de 

estágio curricular obrigatório. 
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4 MÉTODO DE ESTUDO  

 

4.1 Caracterização da instituição diagnosticada 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, autarquia de 

regime especial, vinculada ao Ministério da Educação, contabiliza atualmente cerca 

de 28.000 estudantes de graduação, distribuídos em 116 cursos presenciais e à 

distância47. Os cursos de graduação estão vinculados a 8 (oito) centros 

acadêmicos e 7 (sete) unidades especializadas distribuídos no campus Natal e 

campi avançados de Macaíba, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó. 

A Lei 11.788/2008 (Lei do Estágio) (BRASIL, 2008) faz uma série de 

determinações a serem cumpridas pelos partícipes envolvidos nesta relação de 

trabalho, trazendo à UFRN uma parcela de responsabilidade a ser observada neste 

momento de prática acadêmica. Na UFRN, por força da Resolução nº 171/2013-

CONSEPE (UFRN, 2013) (Regulamentos dos Cursos Regulares de Graduação), 

cabe à coordenação do curso ao qual o estudante está vinculado, representar a 

instituição de ensino na formalização do Termo de Compromisso de Estágio 

(Contrato de estágio). Com isso, cada uma das coordenações de curso de 

graduação terá sua parcela de responsabilidade a ser cumprida. 

Diante desta diversidade de unidades representativas, associada à 

necessidade de realizar a gestão acadêmica dos estágios, bem como de prestar 

informações e esclarecimentos aos órgãos oficiais de fiscalização – Ministério 

Público do Trabalho (MPT), Ministério do Trabalho – MT e Tribunal de Contas da 

União – TCU, a UFRN promoveu a criação do módulo Central de Estágios, 

hospedado na plataforma SIGAA, o qual centraliza as informações inseridas por 

todas as coordenações dos cursos de graduação, gerando informações precisas em 

tempo real, além de emitir documentos (Termo de Compromisso de Estágio, Termo 

Aditivo, Termo de Rescisão, Convênio, Relatórios de estágio, Certificado de 

Supervisão, dentre outros), além de emitir relatórios gerenciais. 

Esta ferramenta permite à Coordenadoria de Estágios realizar o 

gerenciamento das atividades realizadas nas coordenações dos cursos de 

graduação, verificando procedimentos, orientando a tomada de decisões, além de 

                                                             
47 116 cursos de graduação à época da pesquisa. Atualmente são 117 cursos. 
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atender possíveis demandas de necessidades antes conhecidas somente quando a 

coordenação afetada solicitava à Prograd. 

Passados dois anos do início do uso deste módulo pelas Coordenações dos 

cursos de graduação, os relatórios gerenciais apontaram para possíveis dificuldades 

de utilização do módulo Central de Estágio, motivando a investigação objeto deste 

estudo. Para a investigação, todas as coordenações de curso de graduação foram 

estudadas, permitindo uma visão geral de toda área de ensino de graduação da 

instituição. 

 

4.2  Os passos da investigação diagnóstica 

 

A Coordenadoria de Estágios, após os diversos treinamentos ministrados 

com os usuários do módulo Central de Estágios realizou visitas às Coordenações 

dos cursos de graduação entre o primeiro e o segundo ano de utilização desta 

ferramenta. Com base nos relatórios emitidos após as visitas, os quais eram 

registradas queixas, dificuldades, percepções do pesquisador e situações diversas. 

Dos 116 cursos de graduação da UFRN, foram visitadas as coordenações 

de 111 cursos, gerando igual número de relatórios, não sendo possível realizar as 

visitas em sua totalidade em virtude de inoperância momentânea do curso, como o 

caso do curso de Gestão de Cooperativas, além de falta de projeto específico para o 

funcionamento do curso no momento das visitas, como os casos de cursos do Plano 

Nacional de Formação de Professores (PARFOR) e do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA), por não serem cursos de oferta regular. 

A pesquisa diagnóstica é caracterizada como empírica, a qual buscou as 

informações dos usuários da Central de Estágios, por meio de análise nos 111 

relatórios de visitas feitas pela Coordenadoria de Estágios. Seu objetivo constitui 

um estudo exploratório, que procurou identificar fragilidades na utilização do módulo 

Central de Estágios, além de fragilidades de conhecimento da legislação que rege 

esta atividade acadêmica, gerando um estudo descritivo que relatou a realidade em 

que encontravam as coordenações dos cursos de graduação da UFRN no 

desenvolvimento desta atividade no período pesquisado. 

Foi realizada uma consulta documental, associando os relatórios das 

visitas realizadas às coordenações dos cursos de graduação aos relatórios emitidos 
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pelo módulo Central de Estágios do SIGAA. Além disso, a legislação aplicada ao 

assunto foi exaustivamente estudada para que possa se encontrar meios para 

sugestão de melhorias aos possíveis pontos de fragilidade apontados na análise. 

As informações colhidas nas coordenações dos cursos de graduação da 

UFRN, contaram com a participação da equipe da Coordenadoria de Estágios – 

COEST48 que buscou as informações de forma ética e imparcial sem fazer qualquer 

interferência nas contestações apresentadas pelos usuários. 

A coleta de dados deu-se de forma quantitativa e qualitativa, as quais 

tinham como objetivo conhecer e compreender a situação de utilização do módulo 

Central de Estágios pelas Coordenações dos cursos de graduação da UFRN.  

Tendo como base a má ou baixa utilização do módulo pelas coordenações 

dos cursos de graduação – indicativo de fragilidade do uso do módulo e 

conhecimento da legislação de estágio – buscou-se a investigação direcionada nas 

possíveis fragilidades, não deixando de permitir a percepção de outros possíveis 

pontos relevantes. 

No primeiro momento desta coleta de dados se buscou identificar os 

números de registros de estagiários no módulo, identificando as coordenações de 

curso que, apesar de terem recebido o treinamento devido, não estavam fazendo 

uso para o cadastro dos seus estagiários, traçando um roteiro de visitas para coleta 

de informações in loco. Esta coleta de dados foi realizada com a obtenção de 

relatórios gerenciais emitidos pelo módulo Central de Estágios. 

O segundo momento da coleta dos dados, deu-se nas coordenações dos 

cursos de graduação, onde após agendamento prévio, realizou-se a visita orientada 

por um formulário de coleta de dados e impressões. Com estes dados qualitativos, 

foram enumeradas diversas situações desconhecidas até então, que vieram a 

embasar os resultados posteriormente encontrados. 

O formulário utilizado, conforme demonstra o Anexo 2, contém além da data 

e horário da visita, identificação do curso visitado, coordenador, vice-coordenador do 

curso e secretário da Coordenação do curso de graduação. Contém local para 

preenchimento da informação se o Projeto Pedagógico do Curso prevê Estágio 

Curricular Obrigatório e em qual momento do curso o estudante poderá realizar 

Estágio Curricular Não Obrigatório (ECNO). Uma tabela a ser preenchida com os 

                                                             
48 Especialmente pela bolsista de apoio técnico Maiara Medeiros de Freitas. 
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dados extraídos da Central de Estágios, indica o quantitativo no momento da visita, 

de estágios com a situação “Aguardando Assinatura”, “Ativos”, “Cancelado”, “Em 

Análise”, “Não Compatível”, “Solicitado Cancelamento” e “Total”. Outro ponto a ser 

preenchido pelo pesquisador é a informação se o Projeto Pedagógico do Curso de 

graduação visitado prevê que o estudante possa realizar estágio com uma carga 

horária diária de até 8 (oito) horas e semanal de até 40 (quarenta) horas. O 

formulário também busca informações da quantidade de Termos de Compromisso 

constante na coordenação do curso de graduação visitada, divididos entre Estágio 

Curricular Obrigatório (ECO) e Estágio Curricular Não Obrigatório – ECNO. Por fim, 

o formulário conta com espaço para preenchimento das dificuldades apresentadas e 

observações feitas pelo pesquisador, de acordo com sua observação. No 

desenvolvimento das visitas foi possível dividir os dados obtidos em cinco categorias 

e suas subdivisões, sendo denominadas de: Dúvidas (Desconhecimento da 

legislação, Falta de conhecimento de uso do sistema), Sugestões (Falta de 

Ferramenta, Pré-cadastro feito pelo aluno), Reclamação (Falta de informação dos 

alunos, Falta de retorno dos alunos com os TCEs assinados), Resistência (Pouco 

interessado, Negação à aceitação da legislação atual), e Percepção do Pesquisador 

(Dificuldade ou falta de comunicação com o aluno, Interpretação equivocada da 

legislação). 

Como as perguntas eram impessoais e direcionava-se ao desenvolvimento 

das atividades, não sendo de cunho individual, não foi necessária a consulta ao 

Comitê de Ética desta Universidade, da mesma forma em que as visitas foram 

realizadas com o objetivo de embasar um setor de trabalho para seu melhor 

desempenho das atividades. Sendo estas visitas posteriormente utilizadas por esta 

pesquisa diagnóstica. 

Os dados obtidos tanto consultando o módulo Central de Estágios quanto 

pelos relatórios gerados pelas visitas realizadas nas Coordenações dos cursos de 

graduação, foram tratados e catalogados em uma planilha eletrônica. As respostas 

semelhantes foram condensadas em blocos que foram identificados como: Dúvida, 

Sugestão, Reclamação, Resistência e Percepção do Pesquisador. Ao mesmo tempo 

em que as coordenações dos cursos foram condensadas em áreas de conhecimento 

e pela proximidade das características resultaram em: Humanística, Tecnológica e 

Biomédica. 



100 
 

 
 

A análise estatística dos dados foi realizada pelo Laboratório de Estatística 

Aplicada – LEA, do Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET da UFRN49, 

realizando estatísticas descritivas em comparação entre variáveis de interesse, onde 

se obteve informações importantes sobre a população estudada e embasou o 

resultado deste estudo, corroborando para a confirmação de tendências apontadas 

pelos relatórios gerenciais emitidos pelo módulo, assim como apresentando outros 

fatores relevantes que poderão ser objetos de ações da administração central desta 

Universidade. 

O resultado deste trabalho vai além dos objetivos da pesquisa diagnóstica 

realizada quando aponta para a necessidade da apresentação de um produto final, 

apresentado em formato de e-book, o qual reúne a legislação relacionada aos 

estágios dos estudantes da UFRN, as rotinas administrativas do seu gerenciamento, 

além do passo a passo da utilização da Central de Estágios, beneficiando seus 

usuários e todos os procedimentos relacionados a esta atividade acadêmica que é 

ao mesmo tempo uma relação de trabalho. 

O e-book apresentado como anexo deste estudo vem dividido em capítulos 

em que permite ao usuário uma fácil localização do tutorial das ferramentas devidas 

ao seu perfil. Inicialmente o e-book traz informações de interesse geral de todos os 

perfis de usuário, demonstrando a contextualização das atividades de estágio, os 

documentos necessários, a legislação aplicada, além da possibilidade de realizar 

consultas aos convênios pelo portal da UFRN e outras informações esclarecedoras. 

A partir daí, o e-book traz um passo a passo da utilização do módulo Central de 

Estágios para cada perfil de usuário, sendo: docente, docente orientador, docente 

coordenador ou vice-coordenador de curso de graduação, docente coordenador ou 

vice-coordenador de estágio, secretário da coordenação do curso de graduação, 

discente/estagiário, concedente e equipe da Coordenadoria de Estágios. Além disso, 

também consta na descrição dos seus procedimentos, toda base legal motivadora 

da ação a ser realizada, estando as leis e regulamentos disponibilizados em seus 

anexos. 

                                                             
49 Servindo como base de trabalho de conclusão de curso dos formandos Diego da Costa 

Medeiros e Kaio Breno Pereira Alves (Consultores do Departamento de Estatística da 
UFRN) sob a orientação do Professor Fidel Ernesto Castro Morales (Docente do 
Departamento de Estatística Aplicada da UFRN). 
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Por ser um documento extenso, a proposta foi disponibilizá-lo em formato 

digital (pdf), encaminhado às coordenações dos cursos de graduação, 

disponibilizado no portal da UFRN e PROGRAD, devendo constar em sua capa a 

versão de emissão, uma vez que pelo dinamismo da utilização do módulo Central de 

Estágio, sua constante modificação em busca de melhorias e novas funcionalidades, 

exigirão uma constante revisão e atualização do seu conteúdo. 

Este e-book será mais uma ferramenta de consulta do usuário, que além de 

obter o detalhamento dos procedimentos a serem realizados, também terá seu 

contexto legal, e assim poderá ampliar seu entendimento para o desenvolvimento 

dos seus trabalhos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após o levantamento dos dados nas coordenações dos 111 cursos de 

graduação, informações coletadas pela Coordenadoria de Estágios da Prograd, 

foram condensadas em uma planilha eletrônica e analisadas com o auxílio do 

Laboratório de Estatística Aplicada – LEA. Realizando estatísticas descritivas em 

comparação entre variáveis de interesse, com a obtenção de informações 

importantes sobre a população estudada, os quais resultaram nas seguintes 

informações: 

Em função do grande volume de cursos, estes foram divididos de acordo 

com a classificação oficial da UFRN, as quais são: Humanística 1, Humanística 2, 

Tecnológica 1, Tecnológica 2 e Biomédica. Considerando as poucas diferenças 

entre as áreas, foram condensadas Humanística 1 com Humanística 2, e 

Tecnológica 1 com Tecnológica 2, resultando na tabela 3: 

 

Tabela 3 – Número de cursos analisados por área de conhecimento 

HUMANÍSTICA TECNOLÓGICA BIOMÉDICA 

47 40 24 

Fonte: Dados da pesquisa analisados pelo LEA/CCET 

 

No gráfico apresentado na figura 9, está ilustrado o número de cursos 

visitados por cada centro acadêmico. 
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Figura 9 – Número de cursos de graduação visitados da UFRN 

 
Fonte: Dados da pesquisa analisados pelo LEA/CCET 

 

No momento inicial de cada visita, foram levantados dados quantitativos do 

uso do sistema por cada coordenação de curso de graduação, mostrando a 

quantidade de estagiários registrados e qual a situação de cada estagiário naquele 

momento. Cada levantamento foi feito no dia da visita, havendo assim, diferenças de 

datas de acordo com o momento em que o setor foi visitado. As situações dos 

estagiários são divididas pela central de estágios utilizando as denominações 

Aguardando assinatura, Ativo, Cancelado, Concluído, Em análise, Não Compatível e 

Solicitado Cancelamento. 

A Tabela 4 demonstra a situação de utilização da Central de Estágios no 

momento das visitas às coordenações de curso de graduação, divididos por área de 

conhecimento.  
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Tabela 4 – Situação dos estagiários por área de conhecimento 

 

Fonte: Dados da pesquisa analisados pelo LEA/CCET 

 

Os relatórios estatísticos indicam que os cursos da área Humanística 

apresentam comportamentos semelhantes aos da área Tecnológica, considerando 

todas as situações possíveis dos estagiários. Na área Biomédica, mesmo possuindo 

apenas 24 (vinte e quatro) cursos, frente aos 87 (oitenta e sete) das áreas 

anteriormente citadas, é maior que as duas áreas (Humanística e Tecnológica) 

juntas. 

Este indicativo numérico dá-se pelo fato de que alguns cursos da área 

Biomédica têm em sua estrutura curricular o estágio obrigatório em vários períodos 

do curso, se estendendo até o seu final, enquanto que nas demais áreas 

(Humanística e Tecnológica) têm apenas um ou dois estágios durante todo o curso, 

salvo algumas poucas excessões. Na Tabela 5 serão apresentados a quantidade de 

estágios curriculares obrigatórios previstos nas estruturas curriculares dos cursos da 

área biomédica e seus períodos de realização. 

 

Tabela 5 – Cursos com mais de um estágio (Biomédica) 

CURSO PERÍODO DE ESTÁGIO 

Educação Física 6º, 7º e 8º 
Enfermagem 9º e 10º 
Farmácia 2º, 3º, 5º, 6º, 8º e 9º 
Fisioterapia 4º, 6º, 8º e 9º 
Fonoaudiologia 7º e 8º 
Medicina 9º, 10º, 11º e 12º 
Nutrição 7º, 8º e 9º 
Odontologia 8º, 9º e 10º 
Saúde Coletiva50 7º e 8º 

Fonte: SIGAA (2018). 

 

                                                             
50 Novo nome dado ao antigo curso Gestão em Sistemas e Serviço de Saúde, de acordo 
com o Boletim de Serviços nº 64, de 06 de abril de 2018. 
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Outro aspecto a ser considerado é que, há ainda uma particularidade do 

curso de Medicina, que nos períodos finais, ao estudante é determinado o estágio 

simultâneo em vários setores distintos das unidades hospitalares que, quando estes 

setores localizam-se na mesma unidade hospitalar, gera apenas um registro de 

estágio (já que os TCEs são emitidos por cada concedente). Contudo, vários são os 

casos em que o estudante realiza estágio51 em diversas unidades hospitalares 

diferentes, gerando assim um registro para cada estudante em cada concedente que 

estiver estagiando, dando a impressão de que existem mais estagiários do que 

mesmo estudantes daquele curso, chegando a ser emitido até cinco TCEs por 

estudante em um mesmo momento. 

Situação inversa, no momento da análise, observou-se em relação aos 

cadastros Ativos e Concluídos, onde os cursos das áreas Humanísticas e 

Tecnológicas contabilizam maior número em relação à Biomédica. Esta observação 

pode ter amparo no fato de que os cursos da área Biomédica iniciaram o uso da 

Central de Estágios somente meses após as demais áreas citadas. Esta conclusão 

ganha força quando se comparam os registros com a situação Aguardando 

Assinatura, onde a Biomédica após o início do uso da Central de Estágio, associado 

ao fato citado referente ao curso de Medicina, e os múltiplos estágios dos outros 

cursos, contabilizam mais que o dobro dos registros da área Humanística e o triplo 

da Tecnológica. 

A disposição dos cursos por região também é importante ser observada, 

assim como seu grau (Bacharelado ou licenciatura) e a modalidade (Presencial ou à 

Distância), visto que suas participações nos estágios são bem distintas. É importante 

lembrar que 8% (oito por cento) dos cursos de graduação são da modalidade de 

Educação à Distância. 

A disposição dos cursos de graduação da UFRN de acordo com o grau 

(Licenciatura ou Bacharelado), são apresentados na Tabela 6, demonstrando a 

superioridade quantitativa dos cursos de Licenciatura na área Humanística, área de 

ensino mais voltada à formação de professores. Em contraponto, a tabela demonstra 

que há maior incidência de cursos de Bacharelado nas áreas Tecnológica e 

Biomédica. 

                                                             
51 RODA, na linguagem dos estudantes de Medicina. 
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Tabela 6 – Licenciatura e Bacharelado por área de conhecimento 

 Humanística Tecnológica Biomédica Total 

 Quant. Percentual Quant. Percentual Quant. Percentual Quant. Percentual 

Licenciatura 21 45% 9 23% 4 17% 34 31% 

Bacharelado 26 55% 31 77% 20 83% 77 69% 

Fonte: Dados da pesquisa analisados pelo LEA/CCET 

 

A tabela 7 demonstra a distribuição dos cursos de graduação da UFRN por 

sua modalidade de ensino (Presencial ou à Distância), apontando para o fato de que 

apenas 8 (oito) por cento dos cursos pertencem à modalidade à distância. 

 

Tabela 7 – Presencial e à Distância, por área de conhecimento 

 Humanística Tecnológica Biomédica Total 

 Quant. Percentual Quant. Percentual Quant. Percentual Quant. Percentual 

Presencial 43 91% 37 92% 22 92% 102 92% 

Distância 4 9% 3 8% 2 8% 9 8% 

Fonte: Dados da pesquisa analisados pelo LEA/CCET 

 

Seguindo a ótica de distribuição dos cursos de graduação da UFRN, a 

Tabela 8 demonstra que 80% (oitenta por cento) dos cursos de graduação são 

desenvolvidos no campus central, em Natal, enquanto que 20% (vinte por cento) 

estão distribuídos nos campi da Facisa (Santa Cruz) em Ceres (Currais Novos e 

Caicó). 

 

Tabela 8 – Região por área de conhecimento 

 Humanística Tecnológica Biomédica Total 

 Quant. Percentual Quant. Percentual Quant. Percentual Quant. Percentual 

Natal 36 77% 35 87% 18 75% 89 80% 

Interior 11 23% 5 13% 6 25% 22 20% 

Fonte: Dados da pesquisa analisados pelo LEA/CCET 

 

As análises apontaram que a área Humanística tem um número de cursos 

de graduação próximo em relação à licenciatura e bacharelado, diferentemente dos 

cursos das áreas Tecnológica e Biomédica, em que os cursos de bacharelado são 
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predominantes. Este fato dá-se pelo simples motivo de que os cursos de formação 

de professores são predominantemente classificados na área Humanística. 

Como as visitas foram realizadas com o objetivo de identificar e resolver 

problemas de utilização da Central de Estágios e conhecimento legal, visando uma 

melhor utilização do sistema citado, foram captadas informações que se 

classificaram em Dúvidas, sugestões, Reclamações, Resistência e Percepção do 

pesquisador, as quais resultaram nos dados da Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Questões por área de conhecimento 

 Humanística Tecnológica Biomédica Total 

Dúvida 78 46 40 164 
Sugestão 4 2 4 10 
Reclamação 26 35 24 85 
Resistência 32 15 14 61 
Percepção do Pesquisador 40 26 17 83 

Total 180 124 99 403 

Fonte: Dados da pesquisa analisados pelo LEA/CCET 

  

É importante citar que cada categoria possui um determinado número de 

subcategorias, onde a variável Dúvida possui três níveis, Sugestões têm três, 

Reclamações tem dezessete, Resistência tem quatro e Percepção do Pesquisador 

tem seis. Entretanto os itens dos gráficos a seguir são os que mais necessitam de 

atenção em cada categoria, em virtude de terem sido os mais citados nos relatórios. 

A quantidade de questões encontradas, considerando a quantidade de 

cursos em cada área de conhecimento, demonstrando a média respeitando a 

quantidade de cursos por cada área, é apresentada na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Questões por cursos em áreas de conhecimento 

 

Fonte: Dados da pesquisa analisados pelo LEA/CCET 

 

Os valores encontrados considerando a quantidade de cursos em cada área 

indicaram que os cursos das áreas Humanística e Biomédica foram os que mais 
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tiveram dúvidas relacionadas à legislação e utilização do módulo, tendo os cursos da 

área Humanística uma média de 1,66 por curso, enquanto que os cursos da área 

Biomédica a média de 1,67 por curso. Os cursos da área Biomédica foram os que 

mais fizeram reclamações (uma por curso) e mais sugeriram alteração para melhoria 

do módulo (0,17 sugestões por curso). Os cursos da área Humanística foram os que 

mais apresentaram resistência ao uso do módulo e à legislação (0,68 por curso), ao 

mesmo tempo em que foram detectados mais problemas de comunicação, 

interpretação legal ou procedimentos, contabilizando 0,85 por curso. 

Detalhando os dados das categorias apresentadas na Tabela 10, as dúvidas 

são apresentadas no Gráfico da Figura 10, em que demonstra que os maiores 

questionamentos foram detectados quanto a falta de conhecimento da legislação de 

estágio, seguido pela falta de conhecimento do uso do sistema em análise. 

 

Figura 10 – Dúvidas quanto à utilização da Central de Estágios 

 

Fonte: Dados da pesquisa analisados pelo LEA/CCET 

  

Nesta categoria de problemas detectados nas coordenações dos cursos de 

graduação, a falta de conhecimento da legislação aplicada aos estágios curriculares 

foi preponderante, onde 71,17% (setenta e um, vírgula dezessete por cento) dos 

usuários ouvidos demonstraram não dominarem a legislação em que devem seguir. 

Fator preocupante em virtude de estarem tratando com contratos entre pessoas 

físicas e jurídicas, ao mesmo tempo em que há relação de trabalho entre as partes. 
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 O segundo fator mais citado, com um percentual de 61,26% (sessenta e 

um, vírgula vinte e seis por cento) dos usuários ouvidos, foi a falta de conhecimento 

do uso do sistema Central de Estágios, que em comparação com o item anterior, 

merece cuidado, porém não tem tanto impacto legal. Seus impactos advêm da 

importância do cumprimento do Regulamento dos Cursos Regulares de Graduação 

da UFRN, que faz com que a administração central tenha dados gerenciais 

confiáveis e garanta a aplicação da legislação vigente. 

As sugestões apresentadas pelos usuários foram demonstradas no Gráfico 

apresentado na Figura 11, quando informa que 6 (seis) usuários apresentaram 

sugestões diversas para supostas faltas de ferramenta, enquanto que 3 (três) 

enfatizaram na possibilidade de realização de pré-cadastro feita pelo próprio 

estudante. 

 

Figura 11 – Sugestões emitidas pelos usuários da Central de Estágios 

 

Fonte: Dados da pesquisa analisados pelo LEA/CCET 

 

No item Sugestões emitidas pelos usuários, a falta de ferramentas na 

Central de Estágios foi citada em 5,40% (cinco, vírgula quarenta por cento) dos 

usuários visitados, os quais citaram em suas sugestões, itens como: 

• Modificação de local de algumas ferramentas; 

• Folha de ponto do Estagiário; 
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• Relatórios em formato pdf; e 

• Informar o fornecimento de transporte pela concedente. 

Além disso, três coordenações de cursos de graduação (2,70%) sugeriram a 

existência de uma ferramenta em que permita ao estudante realizar seu pré-

cadastro no SIGAA, deixando à Coordenação do curso em que está vinculado, 

apenas analisar e aprovar, permitindo a impressão do Termo de Compromisso de 

Estágio. Esta sugestão já foi acatada pela Coordenadoria de Estágios e está em 

fase de programação pela Superintendência de Informática – SINFO da UFRN. 

A falta de informações sobre os estágios e a falta de retorno dos alunos com 

os TCEs assinados foram as maiores causadoras de reclamações emitidas pelos 

usuários da Central de Estágios, sendo demonstradas no Gráfico apresentado pela 

Figura 12. 

 

Figura 12 – Reclamações emitidas pelos usuários da Central de Estágios 

 

Fonte: Dados da pesquisa analisados pelo LEA/CCET 

 

O item Reclamações emitidas pelos usuários da Central de Estágios, 16 

Coordenações de curso de graduação visitadas (14,41%) alegaram sofrer com falta 

de informações dos alunos, que estes procuram a coordenação do curso para 

realização do cadastro na Central de Estágios, sem que disponham das informações 

suficientes para sua realização. Que desconhecem as atividades a serem realizadas 
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no estágio, que não sabem quem será seu supervisor de campo, tampouco seus 

dados pessoais. Enquanto que 12 Coordenações de curso de graduação (10,81%) 

alegaram que os Estudantes realizam o cadastro, recebem orientação para coleta 

das assinaturas e não retornam para a entrega da via do TCE pertencente à 

Coordenação do curso. Por este motivo, a Central de Estágio permanece 

contabilizando este Estudante com o status Aguardando Assinatura. 

No Gráfico representado na Figura 13 são apresentadas as resistências ao 

uso da Central de Estágios detectadas nas coordenações dos cursos de graduação 

da UFRN. 

 

Figura 13 – Resistência ao uso da Central de Estágios pelas Coordenações de curso 

 
Fonte: Dados da pesquisa analisados pelo LEA/CCET 

  

Algumas resistências ao uso da Central de Estágios foram detectadas nas 

Coordenações dos cursos de graduação visitadas. Em 26 (vinte e seis) delas 

(23,42%) a falta de interesse do usuário (Coordenadores e/ou Secretários) em 

utilizar a Central de Estágios do SIGAA foi nítida, quando usuários não 

demonstraram pouca ou qualquer motivação para seu uso, quando demonstraram a 

preferência em permanecer utilizando formulários manuais, agendas de papel para 

alertá-los dos momentos de realização de tarefas específicas de estágio ou mesmo 

controle em planilhas paralelas.  
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Outro fator preocupante foi a negação à aceitação da legislação atual, onde 

em 18 locais visitados (16,22%) sinalizaram discordância com a legislação de 

estágio em vigor, negligenciando procedimentos, trazendo riscos jurídicos à UFRN. 

O uso de práticas antigas foi o fator determinante para a percepção dessa negação 

à legislação, o argumento de que “sempre foi feito assim”, “isso nunca aconteceu” e 

que “a fiscalização não vem aqui” é fator determinante para perpetuação deste 

problema. 

Como último item de informações buscadas pelo pesquisador no momento 

das visitas às coordenações dos cursos de graduação da UFRN, as percepções do 

Pesquisador foram demonstradas no o Gráfico apresentado na Figura 14. 

 

Figura 14 – Percepção do Pesquisador em visita às Coordenações dos cursos de 

graduação da UFRN 

 

Fonte: Dados da pesquisa analisados pelo LEA/CCET 

  

A dificuldade ou falta de comunicação com o aluno foi percebida em 48 

Coordenações de curso de graduação visitadas (43,24%), onde se percebeu não 

haver um esforço em localizar um Estudante e/ou manter um contato mais próximo 

(sobretudo em período de estágio curricular). A interpretação equivocada da 

legislação foi verificada em 15 coordenações de cursos de graduação visitadas 

(13,51%). Tal problema fragiliza a relação jurídica entre as partes envolvidas, uma 
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vez que alguns procedimentos não são realizados, ou quando são, se realizam de 

forma equivocada. 

Como forma de melhor entendimento do leitor, as figuras a seguir sintetizam 

os resultados encontrados, apontando os diversos pontos de fragilidade, dificuldades 

e percepções do pesquisador, apresentando-se da forma de nuvem de palavras 

onde quanto maior a palavra, mais vezes o fato ocorreu na pesquisa. 

 

Figura 15 – Dúvidas apresentadas pelos usuários 

 

Fonte: Produzido pelo autor (2018) 

 

A falta de conhecimento da legislação de estágio foi o item que mais teve 

incidência nas dúvidas apresentadas pelos usuários, seguido pela falta de 

conhecimento do uso do sistema. Este número deve-se ao fato de que a Central de 

Estágios está hospedada na plataforma SIGAA, a qual já é de conhecimento da 

comunidade universitária e desta forma torna a ferramenta mais simples de operar. 

Com isso, a legislação de estágio torna-se o principal fator gerador de dúvidas, pois 

nem todos os coordenadores de curso de graduação têm facilidade em realizar 

trabalho diretamente ligado à legislação. Contudo o módulo Central de Estágio foi 

programado para suprir esta necessidade, fazendo filtros e cruzando dados entre o 

cadastrado e a legislação vigente. 
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Figura 16 – Sugestões apresentadas pelos usuários 

 

Fonte: Produzido pelo autor (2018) 

 

Dentre as principais sugestões apresentadas pelos usuários da Central de 

Estágios, ferramentas diversas foram apresentadas, algumas sem qualquer 

fundamento legal, outras fundamentadas e que posteriormente tornaram-se objeto 

de modificações deste software. Contudo a funcionalidade que permitirá que o 

estudante realize seu próprio pré-cadastro para emissão do Termo de Compromisso 

de Estágio destacou-se como a sugestão mais impactante e que permitirá grande 

agilidade no desenvolvimento das atividades de gerenciamento dos estágios pelas 

coordenações dos cursos de graduação da UFRN. 

 

Figura 17 – Reclamações apresentadas pelos usuários 

 
Fonte: Produzido pelo autor (2018) 
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No item “Reclamações apresentadas pelos usuários” destaca-se a falta de 

informação dos alunos para o cadastramento e emissão do Termo de Compromisso 

de Estágio – TCE. A falta de retorno dos alunos com o TCE assinado também foi 

bem citado como fator de dificuldade de desenvolvimento dos trabalhos nas 

coordenações dos cursos de graduação, assim como os estágios muito longe dos 

polos, para os casos de cursos de Ensino à Distância (EAD), falta de pessoal para 

execução das tarefas, erro do sistema, dentre outros pouco citados. 

 

Figura 18 – Resistências apresentadas pelos usuários 

 
Fonte: Produzido pelo autor (2018) 

 

Algumas resistências foram detectadas no uso do sistema Central de 

Estágios, dentre elas destaca-se casos de servidores pouco interessado em sua 

utilização, em muitos casos alegando aumento de atividades cotidianas. Os conflitos 

de gerações, onde usuários mais idosos tendem a resistir às novas tecnologias 

também tiveram bastante incidência, da mesma forma que os usuários já 

condicionados ao trabalho com a antiga legislação de estágio, ainda resistem à 

legislação atual, apesar de contar com 10 (dez) anos de sua vigência. 
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Figura 19 – Percepções do pesquisador detectadas nas Coordenações dos cursos 

de graduação 

 
Fonte: Produzido pelo autor (2018) 

 

A percepção do pesquisador no momento da visita às coordenações dos 

cursos de graduação detectou com maior evidência uma dificuldade ou mesmo falta 

de comunicação das equipes das coordenações dos cursos de graduação com os 

alunos, em alguns casos foi evidente a desarticulação da equipe e até mesmo a 

interpretação equivocada da legislação de estágio. 

Como resultado desta pesquisa, tomando como base as informações 

adquiridas nas fontes pesquisadas, o e-book apresentado como apêndice deste 

volume é proposto para servir aos usuários como manual de procedimentos da 

central de estágios, trazendo uma descrição de todas as ferramentas disponíveis 

para cada perfil de usuário (docente, docente orientador, docente coordenador e 

vice coordenador de curso de graduação ou de estágio, discente, concedente e 

gestor), permitindo conhecer o passo a passo de cada operação, os procedimentos 

administrativos em que cada operação está inserida, assim como seu amparo legal, 

de forma que resguardará a segurança dos procedimentos realizados, conforme a 

legislação em vigor. 

O e-book também será disponibilizado em formato compacto, contendo o 

detalhamento das ferramentas mais utilizadas pelos usuários, como forma de 

facilitar seu manuseio e consulta. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho, caracterizado como pesquisa documental, buscou em 

todo o desenvolvimento das suas etapas a isonomia e independência dos entes 

envolvidos na coleta de informações, tratamento e análise dos dados. A coleta, 

inicialmente realizada para satisfazer uma necessidade da Coordenadoria de 

Estágios da PROGRAD, atendeu aos objetivos da pesquisa proposta, uma vez que 

buscou dados de como as coordenações dos cursos de graduação da UFRN 

estavam lidando com a nova realidade de utilização do módulo Central de Estágios, 

que teve consequências diretas no desenvolvimento das ações laborais dos 

partícipes envolvidos. 

Ressalta-se a importância do Programa de Mestrado Profissional em Gestão 

de Processos Institucionais – PMPGPI, não somente para o desenvolvimento dos 

servidores desta Universidade, mas também ao desenvolvimento dos setores em 

que trabalham. A necessidade de desenvolvimento de uma pesquisa aplicada ao 

seu ambiente de trabalho traz ao servidor um conhecimento amplo do ambiente 

laboral em que está inserido, proporcionando um melhor entendimento dos trabalhos 

realizados, assim como, permite o aprofundamento dos conhecimentos em sua área 

de atuação, tornando-o mais capacitado e motivado para o futuro profissional nesta 

instituição de ensino, credenciando-o ao desenvolvimento de novos métodos de 

trabalho e melhores patamares de qualificação profissional. 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa, alguns conhecimentos necessários 

aos usuários foram avaliados, buscando pontos de fragilidade, pontos de dificuldade 

e, sobretudo o entendimento global das atividades de registro, controle e 

acompanhamento do estágio curricular realizados pelas coordenações dos cursos 

de graduação. As fontes de pesquisa foram determinantes para seu sucesso, uma 

vez que permitiu a identificação de muitos desses pontos que antes pertenciam ao 

universo da hipótese e que, a partir deste estudo puderam ser trabalhados de forma 

a minimizar as fragilidades citadas exaustivamente no desenvolvimento deste 

estudo. 

Na etapa de revisão bibliográfica foi apresentada de forma detalhada toda 

contextualização dos estágios curriculares, sua história, seu formato em diversos 



119 
 

 
 

países demonstrou a preocupação que a legislação brasileira tem com seus 

estudantes, de forma a protegê-lo neste ambiente de trabalho e mão de obra. Nesta 

etapa se buscou situar o leitor no entendimento legal das atividades relacionadas ao 

estágio curricular e assim sua completa compreensão. 

A catalogação, tratamento dos dados e cruzamento das informações 

realizadas pelo Laboratório de Estatística Aplicada – LEA permitiram a organização 

lógica dos casos encontrados, facilitando sua análise, entendimento e 

consequentemente encaminhamentos propostos. Esses dados e resultados serão 

encaminhados à administração central da UFRN com o objetivo de embasar e 

justificar a necessidade de investimento no desenvolvimento de novos trabalhos pela 

Coordenadoria de Estágios, de forma a suprir as necessidades observadas. 

A pesquisa permitiu não somente a confirmação de hipóteses, mas o 

conhecimento de detalhes nunca antes identificados. A identificação de fragilidades 

nas coordenações dos cursos de graduação, suas carências e contestações no que 

se refere à gestão dos estágios, transformaram-se em vetor para a aplicação de 

esforços em busca de um melhor desenvolvimento laboral da UFRN como um todo. 

Essa compreensão credencia a UFRN à melhor formação dos seus estudantes, uma 

vez que tem no gerenciamento das atividades de estágio uma forma de identificação 

prévia dos possíveis problemas em relação ao gerenciamento dos estágios, 

antecipando as ações de forma preventiva e consequentemente suas soluções. 

Além das constatações levantadas pelas fontes pesquisadas, as várias 

contribuições ofertadas pelos usuários da central de estágios nas coordenações dos 

cursos de graduação, contribuíram para a melhoria deste sistema, uma vez que 

refletem os anseios dos principais usuários. Estas contribuições além de analisadas, 

também já foram motivos para novas atualizações desta ferramenta, que trouxe e 

trarão melhores condições de trabalho às equipes das coordenações dos cursos de 

graduação, assim como melhorará a qualidade e agilidade dos serviços oferecidos 

pela UFRN. 

A pesquisa também apontou um dado importante ao identificar uma média 

semanal de substituição de 2,01 coordenadores ou vice-coordenadores de curso de 
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graduação, coordenadores ou vice-coordenadores52 de estágio53. Esta rotatividade 

faz com que haja uma constante necessidade de capacitação destas pessoas. Pois 

com estas substituições constantes há sempre o risco de quebra de continuidade 

das atividades realizadas pela coordenação dos cursos de graduação, fazendo com 

que um determinado curso referência na excelência das atividades de gestão possa 

mudar sua forma de trabalho de forma repentina. Desta forma, a Coordenadoria de 

Estágios tem a necessidade de pesquisar constantemente essas substituições para 

que possa realizar os treinamentos necessários. 

Essa constatação nos leva a propor à administração central da UFRN a 

reorganização das datas dos mandatos dos coordenadores de cursos de graduação, 

fazendo com que hajam eleições gerais, permitindo que seus mandatos sejam 

iniciados no mesmo período. Esta reorganização tem o intuito de permitir que a 

Prograd possa realizar uma capacitação inicial a todos os novos coordenadores e 

maximize a qualidade dos acompanhamentos efetivos das atividades de estágios 

curriculares. 

Outro dado a ser considerado nesta pesquisa é a percepção da possível 

contribuição dos Orientadores Acadêmicos na relação de estágio, atualmente pouco 

evidente e que poderia ser de grande valia no acompanhamento dos estagiários, 

tendo em vista o contato mais próximo em que este profissional tem com os 

discentes durante o decorrer do curso de graduação. 

Além dos vários dados adquiridos na pesquisa, é importante destacar o 

comprometimento para desenvolver suas atividades, encontrada em várias 

coordenações de curso de graduação. A busca pela solução dos problemas, 

superando a falta de recursos e/ou equipamentos, dificuldades causadas pela mora 

dos procedimentos do serviço público, demonstraram um espírito profissional de 

grande importância para o desenvolvimento desta instituição de ensino. 

Entendendo a amplitude de alcance deste trabalho, propõe-se uma reflexão 

quanto à alteração da lei de estágio, de forma que venha contemplar formas de 

realização destas atividades em cursos de Ensino à Distância – EAD, assim como 

                                                             
52 Somente alguns cursos têm coordenador de estágio e no período da pesquisa, apenas 
um curso de graduação tinha vice-coordenador de estágio. 
53 Pesquisa realizada nos Boletins de Serviço da UFRN dos anos 2016, 2017 e 2018. 
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facilitar o acompanhamento do estagiário e avaliação das instalações das 

concedentes, permitido que sejam feitas de forma remota e se adequando à 

evolução dos procedimentos que o mundo experimenta desde a inserção das novas 

tecnologias à vida cotidiana das pessoas. 

Como resultado da pesquisa realizada optou-se por apresentar um e-book, 

que traz toda rotina de utilização do módulo Central de Estágios é um dos pontos 

fortes deste trabalho, no momento em que disponibiliza a toda comunidade 

universitária um livro digital que condensa além da legislação relacionada aos 

estágios curriculares dos estudantes desta universidade federal, o passo a passo de 

todas as funcionalidades da Central de Estágios, aplicadas aos mais diversos perfis 

de usuário (docente, docente orientador, docente coordenador ou vice-coordenador 

de curso de graduação, docente coordenador ou vice-coordenador de estágio, 

secretário da coordenação do curso de graduação, discente/estagiário, concedente 

e equipe da Coordenadoria de Estágios). Desta forma, fica o convite à comunidade 

universitária a consultar os dados desta pesquisa, assim como adquirir e utilizar o E-

book apresentado. 

Com o alcance do proposto no objetivo geral e nos objetivos específicos 

deste estudo, foi apresentado um retrato da utilização do módulo Central de 

Estágios do SIGAA de todos os cursos de graduação desta universidade. Contudo, 

em virtude do dinamismo apresentado, associado à rotatividade dos representantes 

das coordenações destes cursos de graduação, é importante citar que este retrato 

descreve uma situação no momento da pesquisa, podendo ser alterado a qualquer 

tempo e consequentemente ser objeto de estudos posteriores. 

Diante do apresentado espera-se ter colaborado com esta instituição, uma 

vez que se buscou além do conhecimento teórico, uma informação até então 

desconhecida dos acontecimentos e situações ocorridas nas coordenações dos 

cursos de graduação. 

Por fim, para fins destes estudos, propõe-se igual análise após determinado 

tempo de utilização da Central de Estágios, assim como se propõe igual análise em 

uma das 11 (onze) instituições federais brasileiras de ensino superior que já utilizam 

esta ferramenta, ou mesmo pode-se propor um estudo sobre o impacto do uso do E-
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book na utilização da Central de Estágios, além da avaliação dos estágios na 

Educação Básica, Técnica e Tecnológica – EBTT na UFRN. 
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Anexo A – CONVÊNIO DE ESTÁGIO 

 
 

 

CONVÊNIO N° 7055.11.0318 QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O(A) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE - UFRN E O(A) 

T3 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

LTDA PARA A REALIZAÇÃO 

DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

E NÃO OBRIGATÓRIO. 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, Autarquia de regime 

especial, vinculada ao Ministério da Educação, com sede no endereço Campus Universitário 

BR-101 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59078-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

24.365.710/0001-83, doravante denominada UFRN, tendo como Magnífico(a) Reitor(a), 

ANGELA MARIA PAIVA CRUZ, portador(a) do RG nº 187914 ITEP/RN e do CPF nº 

074.596.964-04, residente e domiciliado em NATAL/RN, que no uso das atribuições que lhe 

confere o Estatuto da UFRN delega competência ao(à) Pró-Reitor(a) de Graduação, MARIA 

DAS VITORIAS VIEIRA ALMEIDA DE SA, RG nº 867752 SSP/RN, CPF nº 524.024.444-

87, através da Portaria nº 755/11-R, de 22/06/2011 para, neste ato, representar a UFRN, e 

o(a) T3 TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA, com sede à Avenida Senador Salgado 

Filho, n° 3000, SALA A 408  UFRN, LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP: 59078-900, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 31.111.638/0001-23, doravante denominada CONCEDENTE, 

neste ato representada por seu(ua) PROPRIETARIO, Sr(a). HENRIQUE AAMARASCHIN 

GRANJA, portador(a) do RG n° 001870235 SSPRN/RN e CPF n° 071.466.434-09, resolvem 

de comum acordo firmar o presente Convênio nos termos que dispõem a Lei Federal nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008, a Resolução nº 178/92 – CONSEPE, de 22 de setembro 

de 1992, a Resolução 171/2013 – CONSEPE, de 5 de novembro de 2013, Orientação 

Normativa nº 02, de 24 de junho de 2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, e mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Proporcionar a estudantes da UFRN, regularmente matriculados e com efetiva frequência 

nos diversos cursos, a realização de estágio curricular obrigatório e não obrigatório, de acordo 

com o(s) projeto(s) pedagógicos(s) do(s) curso(s). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ESTÁGIO 
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O estágio deverá proporcionar experiência prática na linha de formação profissional do 

estudante. 

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Em nenhuma hipótese poderá ser cobrada qualquer taxa ao 

estudante. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

A formalização da concessão do estágio efetivar-se-á mediante Termo de Compromisso do 

Estagiário a ser firmado entre o CONCEDENTE e o ESTAGIÁRIO, com a interveniência 

obrigatória da UFRN, sendo necessária a elaboração prévia do Plano de Atividades do 

Estagiário. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Por parte da UFRN, o Coordenador do Curso assinará 

posteriormente às demais assinaturas, as 03 (três) vias, de igual teor e forma, do Termo de 

Compromisso do Estagiário (TCE) e do Plano de Atividades do Estagiário, ficando assim 

distribuídas: 01 (uma) via com o Estagiário, 01 (uma) via com a Coordenação do Curso, 01 

(uma) via com a parte concedente do estágio para efeito de controle e acompanhamento. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - No Termo de Compromisso do Estagiário deverão estar 

contidas, dentre outras, as informações sobre: local de realização do estágio, duração do 

estágio (início e término), jornada de atividades, o Seguro Contra Acidentes Pessoais: (nome 

da Seguradora, CNPJ, nº da Apólice e Valor do Seguro) e as atividades que o estudante irá 

desenvolver. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O Plano de Atividades do Estagiário (a ser incorporado ao 

Termo de Compromisso por meio de aditivo à medida que for avaliado, progressivamente, o 

desempenho do estudante) será elaborado conjuntamente pelas partes (UFRN, 

CONCEDENTE e ESTUDANTE), em 03 (três) vias de igual teor e forma, devendo ser 

assinado pelo estudante, pelo Professor Orientador e pelo Concedente e encaminhado ao 

coordenador do Curso para emissão do parecer. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

I - São Obrigações da UFRN através das COORDENAÇÕES DE CURSOS: 

 

a) Observar a relação existente entre o Curso e as atividades práticas a serem 

desenvolvidas durante o estágio; 

b) Encaminhar ao CONCEDENTE, o estudante candidato ao estágio, considerando a 

regularidade de sua situação acadêmica e adotando outros critérios julgados convenientes; 

c) Participar da elaboração do Plano de Atividades do Estagiário; 

d) Firmar, na condição de interveniente, o Termo de Compromisso do Estagiário 

(TCE), zelando pelo seu cumprimento; 

e) Acompanhar o estágio através de relatórios semestrais elaborados pelo Estagiário e 

pelo CONCEDENTE; 
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f) Indicar um Professor-Orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, para elaborar 

em conjunto com o estudante e o concedente, o Plano de Atividades do Estagiário, bem como 

responsabilizar-se pelo acompanhamento e avaliação das atividades do Estagiário, devendo 

para isso, solicitar a participação do CONCEDENTE; 

g) Comunicar ao CONCEDENTE quando o Estagiário concluir ou interromper seu 

curso e/ou qualquer ocorrência que possa interferir na execução deste Convênio; 

h) Indicar, quando da celebração do Termo de Compromisso do Estagiário, as 

condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da 

formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; 

i) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 

cultural e profissional do educando; 

j) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 

educandos. 

 

II - São Obrigações do CONCEDENTE: 

 

a) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estudante atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural; 

b) Selecionar e receber o estudante para estágio oferecendo-lhe condições para o 

exercício de atividades práticas relacionadas à sua área de formação acadêmica e profissional; 

c) Elaborar o Plano de Atividades do Estagiário; 

d) Firmar com o estudante o Termo de Compromisso do Estagiário (TCE), zelando 

pelo seu cumprimento; 

e) Compatibilizar as atividades a serem desenvolvidas no estágio com aquelas 

constantes no Termo de Compromisso do Estagiário; 

f) Indicar funcionário do seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do Estagiário para orientar e 

supervisionar até 10 (dez) Estagiários simultaneamente; 

g) Participar conjuntamente com o Professor Orientador quando da avaliação do 

Estagiário; 

h) Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, 

relatório de atividades, com vista obrigatória ao Estagiário; 

i) Comunicar à UFRN/Coordenação de Curso qualquer ocorrência que possa interferir 

na execução deste Convênio; 

j) Aplicar ao Estagiário a legislação relacionada à saúde e à segurança no trabalho; 

k) Manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 

estágio; 

l) Por ocasião do desligamento do estagiário, deverá ser entregue termo de realização 

do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação 

de desempenho; 

m) Deverá ser enviado Relatório Final de Atividades à Instituição de Ensino, com vista 

obrigatória ao estagiário. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO E DA JORNADA DE 

ATIVIDADES. 
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A duração do estágio observará o limite mínimo de 01 (um) semestre letivo até o limite 

máximo de 04 (quatro) semestres letivos, limitados a 02 (dois) anos, devendo constar no 

Termo de Compromisso do Estagiário o período de início e término do estágio. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Nos casos de Estágio Curricular Obrigatório, a duração do 

estágio corresponderá ao cumprimento da carga horária estabelecida pela disciplina de 

estágio, devendo constar no Termo de Compromisso do Estágio o período de início e término 

do estágio. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A Jornada de Atividades será definida de comum acordo 

entre a UFRN, o CONCEDENTE e o ESTUDANTE, devendo constar no Termo de 

Compromisso e ser compatível com as atividades escolares, não devendo ultrapassar 06 (seis) 

horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, 

nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 

(quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da 

instituição de ensino. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA BOLSA DE ESTÁGIO 

 

Nos casos de Estágio Curricular Não Obrigatório, O CONCEDENTE deverá efetuar, 

mensalmente uma retribuição financeira ao Estagiário, a título de bolsa, fazendo constar o seu 

valor no Termo de Compromisso do Estagiário, bem como o valor do Auxílio-transporte. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - É facultado o pagamento de bolsa de estágio e auxílio 

transporte, quando se tratar da modalidade de Estágio Curricular Obrigatório. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Para efeito de cálculo do pagamento da bolsa, o Concedente 

deverá considerar o disposto no Art. 13 da Orientação Normativa nº 02 de 24 de junho de 

2016 - MPDG, além da freqüência mensal, deduzindo-se os dias de falta não justificadas, 

salvo na hipótese de compensação de horário. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECESSO 

 

Sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01 (um) ano, será assegurado ao 

Estagiário período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas 

férias escolares, devendo ser remunerado, quando se tratar de Estágio Remunerado. 

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Os dias de recesso previstos no "caput" desta Cláusula serão 

concedidos de maneira proporcional, no caso do estágio ter duração inferior a 01 (um) ano. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 

 

A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza, desde 

que respeitado o Art. 3º da Lei 11.788/08. 



142 
 

 
 

 

CLÁUSULA NONA - DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

 

Nos casos de Estágio Curricular Não Obrigatório, o CONCEDENTE se compromete a 

fazer para cada Estagiário, durante o período de estágio, um Seguro Contra Acidentes 

Pessoais, fazendo constar o nome da Seguradora, CNPJ, nº da Apólice e o valor do seguro no 

Termo de Compromisso do Estagiário. 

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A UFRN providenciará o Seguro Contra Acidentes Pessoais em 

casos de Estágio Curricular Obrigatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO 

 

a) Automaticamente, quando do término do Estágio; 

b) A qualquer tempo, no interesse ou conveniência do CONCEDENTE e/ou da UFRN; 

c) A seu pedido; 

d) Por descumprimento de cláusula do Termo de Compromisso; 

e) Quando houver conclusão ou interrupção do curso; 

f) Depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se 

comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho no órgão ou entidade ou na 

instituição de ensino; 

g) Pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias, 

consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta dias durante todo o período do 

estágio 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Por ocasião do desligamento do Estagiário, o Concedente 

deverá entregar Termo de Realização do Estágio com indicação resumida das atividades 

desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 

 

O presente Termo de Convênio vigorará por 05 (cinco) anos, a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser alterado mediante Termo Aditivo firmado pelas partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO INÍCIO DO ESTÁGIO 

 

Nos termos da Lei 11.788/08, não poderá ocorrer o início efetivo do estágio antes que o 

Termo de Compromisso de Estágio seja assinado por todos os signatários indispensáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

 

Este Termo poderá ser denunciado ou rescindido por qualquer das partes, em qualquer 

tempo, desde que aquela que assim o desejar comunique a outra, por escrito, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sem prejuízo das atividades em andamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
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O presente Termo deverá ser publicado em Diário Oficial da União, Estado, Município ou 

em Boletim de Serviços da UFRN. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente Convênio, que 

não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas partes, fica eleito o Foro da Justiça Federal 

de Primeiro Grau no Rio Grande do Norte, com renúncia a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma para fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas. 

 

Natal, 1 de Novembro de 2018 
 

 
 

 

_______________________________________  _______________________________________ 

MARIA DAS VITORIAS VIEIRA 

ALMEIDA DE SA 

Pró-Reitora de Graduação - UFRN 

 
HENRIQUE MARASCHIN GRANJA 

PROPRIETARIO 

 
 

 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 

 

______________________________  ______________________________ 

NOME: 

CPF: 
 

NOME: 

CPF: 
 

 
ATENÇÃO 

Para verificar a autenticidade deste documento acesse https://sigaa.ufrn.br/sigaa/documentos/informando o 

identificador (2014074534), a data de emissão e o código de verificação e3be221a36 
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Anexo B – DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DE CAMPO 

 

 
 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro para os devidos fins que o(a) Sr.(a) DENIS PEREIRA ARAUJO, RG 1.663.387 

SSP/RN, CPF 009.537.954-11 atuou como Supervisor(a) de Campo do(a) estagiário(a) 

GABRIEL LEONARDO DE LOIOLA LEITE, RG 2102119 ITEP/RN, CPF 075.085.614-90, 

matrícula 2014009988, do curso EDUCAÇÃO FÍSICA/CCS - NATAL - BACHARELADO 

da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, com carga horária total de 

60 horas. 

Natal, 1 de Novembro de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATENÇÃO 

Para verificar a autenticidade deste documento acesse https://sigaa.ufrn.br/sigaa/documentos/informando o 

identificador (2014074534), a data de emissão e o código de verificação e3be221a36 
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Anexo D – Informações para Cadastramento de Estagiários 
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Anexo G – PORTARIA Nº 755/11-R 
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Anexo H – Relatório de Visitas às Coordenações de Curso 
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Anexo K – TABELA DE TEMPORALIDADE
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Anexo L – TERMO ADITIVO AO TCE 

 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 

COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE E O(A) BODYTECH 

PARTICIPACOES S.A / BODYTECH PARA A 

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO. 

 

(Instrumento decorrente do Convênio nº 6419.11.0318 - UFRN / A ! BODYTECH 

PARTICIPACOES S.A / BODYTECH) 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Autarquia de regime especial, 

vinculada ao Ministério da Educação, com sede no endereço Campus Universitário BR-101 - 

Lagoa Nova - Natal/RN - CEP 59078-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.365.710/0001-

83, doravante denominada UFRN, tendo como Magnífico(a) Reitor(a), ANGELA MARIA 

PAIVA CRUZ, portador(a) do RG nº 187914 ITEP/RN e do CPF nº 074.596.964-04 , 

residente e domiciliado em NATAL/RN, neste ato representada pelo(a) Coordenador(a) do 

Curso de EDUCAÇÃO FÍSICA/CCS - NATAL - BACHARELADO - PRESENCIAL, 

Prof.(a) THAIS REIS SILVA DE PAULO, MATRÍCULA n° 1953519, o(a)  BODYTECH 

PARTICIPACOES S.A / BODYTECH, com sede à, AVENIDA AV RODRIGUES ALVES, 

930 inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.737.623/0025-68, doravante 

denominada CONCEDENTE, neste ato representada por seu(ua) DIRETOR, Sr(a). THIAGO 

SIQUEIRA DA SILVA, portador(a) do RG n° 002210143 ITEP/RN e CPF n° 052.753.224-

02, e o Sr(a). HELOISA FERNANDA LOPES DA SILVA, portador(a) do RG nº 2.433.039 

SSP/RN e do CPF nº 084.649.374-82 residente e domiciliado à Rua FLORA RICA, n° 47, 

Conjunto: Além Potengi, PAJUÇARA, NATAL/RN, CEP: 59132-550, doravante 

denominado ESTAGIÁRIO, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao 

Termo de Compromisso de Estágio nos termos que dispõem a Lei Federal nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, a Resolução nº 178/92 – CONSEPE, de 22 de setembro de 1992, a 

Resolução 171/2013 – CONSEPE, de 5 de novembro de 2013 e mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Alterar a vigência do termo de compromisso de estágio até o dia 31/12/2019. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 

 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do termo original. 
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E, por estarem assim ajustados, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma para fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas. 

 

Natal, 1 de Novembro de 2018 
 
 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

THAIS REIS SILVA DE PAULO 

COORDENADOR DO CURSO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

____/____/____ 

 
THIAGO SIQUEIRA DA SILVA 

DIRETOR 

____/____/____ 

  
  

_______________________________________ 

THIAGO SIQUEIRA DA SILVA 

SUPERVISOR(A) DE CAMPO 

____/____/____ 
 
 

 

 

___________________________  ___________________________ 

PAULO MOREIRA SILVA DANTAS 

ORIENTADOR 

____/____/____ 

 

HELOISA FERNANDA LOPES DA 

SILVA 

ESTAGIÁRIO 
____/____/____ 

 

 

 
ATENÇÃO 

Para verificar a autenticidade deste documento acesse https://sigaa.ufrn.br/sigaa/documentos/informando o 

identificador (2014074534), a data de emissão e o código de verificação e3be221a36 
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Anexo M – TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – TCE 

 

ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO DO ESTAGIÁRIO PARA A 

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 

  

(Instrumento decorrente do Convênio nº 5319.11.0316 - UFRN / FUNDAÇÃO) 

  

Pelo presente Instrumento, o(a) estudante ANTONIO BRAZ SALSA PAPALEO, do 6° 

Período do Curso de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/IMD - NATAL - 

BACHARELADO - PRESENCIAL, matrícula n° 20150141674, RG n° 1800802 ITEP/RN, 

CPF n° 084.846.684-52, regularmente matriculado e com efetiva frequência, doravante 

denominado ESTAGIÁRIO e FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E 

CULTURA - FUNPEC, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representada por 

seu(ua) DIRETORA GERAL, o(a) Sr(a). TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS, 

portador do Registro Geral n° 496899, e do CPF n° 072.869.373-91, com a interveniência 

obrigatória da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doravante denominada UFRN, 

neste ato representada pelo(a) coordenador(a) do Curso de TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO/IMD - NATAL - BACHARELADO, Prof.(a) GUSTAVO GIRAO 

BARRETO DA SILVA, MATRÍCULA n° 2140727, em conformidade com o que determina a 

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, a Resolução nº 178-CONSEPE, de 22 de setembro 

de 1992, a Resolução nº 171/2013 - CONSEPE, de 05 de novembro de 2013, a Orientação 

Normativa nº 02, de 24 de junho de 2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, resolvem firmar o presente Termo, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Estágio possibilitará ao ESTAGIÁRIO o desenvolvimento de 

atividades práticas relacionadas à sua área de formação acadêmica, constituindo-se 

componente indispensável para a integralização curricular. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - O Estágio se realizará no(a) FUNDAÇÃO NORTE-RIO-

GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC, situado no(a) AVENIDA SEN 

SALGADO FILHO, 3000, NATAL - RN, no período de 13/09/2016 a 31/08/2018 

correspondendo ao cumprimento da carga horária, no total de 2056 horas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - A jornada de atividade do ESTAGIÁRIO será cumprida 

preferencialmente na segunda-feira: das 08:00 às 12:00; terça-feira: das 08:00 às 12:00; 

quarta-feira: das 08:00 às 12:00; quinta-feira: das 08:00 às 12:00; sexta-feira: das 08:00 às 

12:00, totalizando 20 horas semanais. 

 



158 
 

 
 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Em nenhuma hipótese o estágio poderá ser realizado 

concomitantemente com o horário de aula, não podendo coincidir com este no todo ou em 

parte. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Durante o estágio, O ESTAGIÁRIO realizará as atividades 

previamente planejadas de acordo com o Plano de Atividades, constante na CLÁUSULA 

DÉCIMA PRIMEIRA deste termo, sob a orientação do Professor(a) CESAR RENNO 

COSTA, da UFRN e sob a supervisão do(a) Sr(a). ANDRESSA KROEFF PIRES, da 

Concedente. 

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA -Deverá a concedente comunicar imediatamente à Instituição 

de Ensino, quando da alteração do Supervisor de Campo. 

 

CLÁUSULA QUINTA - Durante a realização do Estágio, o ESTAGIÁRIO estará amparado 

contra acidentes pessoais, através da Apólice de Seguro n° 4022073 da PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ / MPF n° 61.198.164/0001-60, no valor de R$ 

50.000,00, sob a responsabilidade da UFRN, quando se tratar de Estágio Curricular 

Obrigatório e responsabilidade da CONCEDENTE, quando se tratar de Estágio Curricular 

Não Obrigatório. 

 

CLÁUSULA SEXTA - A realização do estágio não acarretará por parte do estudante, vínculo 

empregatício de qualquer natureza, desde que respeitado o §2º do Art. 3º da Lei 11.788/08. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - O ESTAGIÁRIO se compromete a: 

a. Realizar, com responsabilidade e esmero, as atividades que lhe forem atribuídas; 

b. Zelar pelos materiais, equipamentos e bens em geral do(a) CONCEDENTE, que 

estejam sob os seus cuidados; 

c. Conhecer e cumprir os regulamentos e normas internas do Concedente, especialmente 

aquelas que resguardem a manutenção do sigilo das informações a que tiver acesso em 

decorrência do estágio; 

d. Apresentar ao Concedente e à UFRN relatórios semestrais sobre o desenvolvimento 

das atividades realizadas; 

e. Manter conduta disciplinar de acordo com a moral e os bons costumes; 

f. Comunicar ao Concedente e à UFRN, quando houver conclusão ou interrupção do 

curso; 

g. Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas e 

condições estabelecidas neste Termo. 

 

CLÁUSULA OITAVA - O ESTAGIÁRIO será desligado do estágio: 

a. Automaticamente, quando do término do Estágio; 

b. A qualquer tempo, no interesse ou conveniência do CONCEDENTE e/ou da UFRN; 

c. A seu pedido; 

d. Por descumprimento de cláusula do Termo de Compromisso; 

e. Quando houver conclusão ou interrupção do curso. 

f. Depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se 

comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho no órgão ou entidade ou na 

instituição de ensino. 

g. Pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias, 

consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta dias durante todo o período 

do estágio. 
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CLÁUSULA NONA - Da Bolsa e Auxílio Transporte: 

 

Quando se tratar de Estágio Curricular Não Obrigatório ou Estágio Curricular Obrigatório 

(com remuneração ou auxílio transporte), o ESTAGIÁRIO receberá bolsa mensal no valor de 

R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), e Auxílio Transporte diário, no valor 

de R$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), ao dia, devendo respeitar o 

disposto na Orientação Normativa nº 02, de 24 de junho de 2016, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, quando o CONCEDENTE for Órgão Federal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - O estagiário será incluído nos programas relacionados à saúde e 

segurança o trabalho, de acordo com o art. 14 da Lei 11.788/08. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O ESTAGIÁRIO realizará as seguintes atividades: 

 

Atendimento de usuários e Helpdesk – Frontend 

Atendimento de usuários e Helpdesk – Frontend Atendimento de usuários e Helpdesk – 

Frontend Atendimento de usuários e Helpdesk – Frontend Atendimento de usuários e 

Helpdesk – Frontend Atendimento de usuários e Helpdesk – Frontend 

 

 

E por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Termo de Compromisso. 

 

Natal, 28 de Dezembro de 2016. 

 

__________________________________ 

ANTONIO BRAZ SALSA PAPALEO 

ESTAGIÁRIO 

____/____/____ 

 

__________________________________ 

FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC 

CONCEDENTE 

____/____/____ 

 

__________________________________ 

ANDRESSA KROEFF PIRES 

SUPERVISOR(A) DE CAMPO 

____/____/____ 

 

 

__________________________________ 

GUSTAVO GIRAO BARRETO DA SILVA 

COORDENADOR(A) DO CURSO 

____/____/____ 
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__________________________________ 

CESAR RENNO COSTA 

ORIENTADOR 

____/____/____ 

 

 

ATENÇÃO 

Para verificar a autenticidade deste documento acesse https://sigaa.ufrn.br/sigaa/documentos/informando o 

identificador (20150163697), a data de emissão e o código de verificação 0fa381f489 
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Anexo N – TERMO DE RESCISÃO AO TCE 

 

TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 

ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 

  

(Instrumento decorrente do Convênio nº 5319.11.0316 / UFRN) 

  

Pelo presente Instrumento, o(a) estudante ALISON JHONAS DE SOUSA SILVA, do 9° 

Período do Curso de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, matrícula n° 2014057223, RG 

n° 003076414 ITEP/RN, CPF n° 100.686.714-74, regularmente matriculado(a) e com efetiva 

frequência doravante denominado(a) ESTAGIÁRIO e FUNDAÇÃO NORTE-RIO-

GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC, doravante 

denominado CONCEDENTE, neste ato representada por seu(ua) DIRETORA GERAL, o(a) 

Sr(a). TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS, portador do Registro Geral n° 496899, e 

do CPF n° 072.869.373-91, com a interveniência obrigatória da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, doravante denominada UFRN, neste ato representada pelo(a) 

Coordenador(a) do Curso de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/IMD - NATAL - 

BACHARELADO, Prof.(a) GUSTAVO GIRAO BARRETO DA SILVA, MATRÍCULA n° 

2140727, e em conformidade com o que determina a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008, a Resolução nº 178-CONSEPE, de 22 de setembro de 1992, a Resolução nº 171/2013 - 

CONSEPE, de 05 de novembro de 2013, resolvem Rescindir o presente Termo de 

Compromisso de Estágio, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Estágio iniciado em 01/07/2016 será finalizado em 

16/05/2017, por iniciativa do Discente. 

 

E por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Termo de Recisão. 

 

Natal, 16 de Maio de 2017. 

 

___________________________________  ___________________________________ 

GUSTAVO GIRAO BARRETO DA 

SILVA 

COORDENADOR DO CURSO DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
TEREZA NEUMA DE CASTRO 

DANTAS 

DIRETORA GERAL 

  
  

_______________________________________ 

ANDRE MEDEIROS DANTAS 

SUPERVISOR(A) DE CAMPO 
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___________________________________  ___________________________________ 

ADJA FERREIRA DE ANDRADE 

ORIENTADOR 
 ALISON JHONAS DE SOUSA SILVA 

ESTAGIÁRIO 
 

 

 
ATENÇÃO 

Para verificar a autenticidade deste documento acesse https://sigaa.ufrn.br/sigaa/documentos/informando o 

identificador (2014074534), a data de emissão e o código de verificação e3be221a36 

 

 

 

 


