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BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA – FESAR

1 APRESENTAÇÃO

É com satisfação que apresentamos o Manual de Estágio do Curso de Administração,
fruto de um trabalho que visa oferecer orientações sobre os procedimentos de estágio
supervisionado e estágio extracurricular, cujas normas são regidas pela Lei do estagiário – lei
Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 e pelo Regulamento Geral de Estágio da Faculdade

da Amazônia Reunida - FESAR.
O estágio é uma das formas significativas, do estudante desenvolver uma atividade que
proporciona a aplicação de conhecimentos teóricos adquiridos na Faculdade que permite a
aquisição de novos conhecimentos por meio da vivência de situações próximas da realidade
profissional.
Além de contribuir com a formação profissional, em especial, pela articulação
promovida entre a formação acadêmica e a formação profissional, o estágio possibilita uma
formação humana diferenciada pelo contato direto com a comunidade, com o ambiente de
trabalho, no que se refere à constituição de valores e ao estabelecimento de posturas e atitudes
saudáveis, salutares em um modelo de educação exemplar, embasados dentro de um código de
ética profissional.
No estágio os estudantes vivem a rotina das empresas, o que gera amadurecimento,
segurança e independência no desempenho de suas atividades junto à empresa e à própria
Faculdade, além de possibilitar um exercício de convivência que favorece o desenvolvimento
das relações interpessoais.
A Coordenação do Curso juntamente com a Coordenação de Estágio trabalham
para auxiliar o estudante estagiário na orientação dos procedimentos a serem adotados
para o desenvolvimento do estágio. Este manual tem por objetivo viabilizar de modo
simples e direto orientações gerais aos alunos do curso de Bacharelado em
Administração, que desenvolverão atividades de estágio curricular obrigatório e/ou não
obrigatório.

4

2 DAS NORMAS E DIRETRIZES
I- O estágio supervisionado é de caráter obrigatório, previsto no projeto

pedagógico do curso de administração da formação do discente de acordo com as
diretrizes curriculares pertinentes, e indispensável para a conclusão do curso de nível
superior.(ART. 3º, Res. 1150/05). Realizado nos laboratórios da própria Instituição,
pessoas jurídicas de direito público ou privado.
II-O Estágio Supervisionado em administração, para efeito deste regulamento,
compreende

as

atividades

de

aprendizagem

social,

profissional

e

cultural,

proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de
seu meio, realizado na comunidade em geral e junto a pessoas jurídicas de direito público
ou privado, sob responsabilidade e coordenação desta instituição de ensino.
III- O estágio é entendido como um componente curricular que integra um
conjunto de atividades que o aluno desenvolve em situações reais de vida e de trabalho,
sob a supervisão de um docente. Propicia a aproximação do futuro profissional com a
realidade em que irá atuar, permitindo-lhe aplicar, ampliar e fazer revisões nos
conhecimentos teórico-práticos adquiridos durante sua vida acadêmica, contribuindo
para sua aprendizagem profissional, social e cultural.
IV- O estágio é o momento de síntese dos fundamentos profissionais trabalhados
durante o curso, mediante a integralização de princípios teórico-práticos curriculares,
envolvendo a consolidação de uma formação básica e instrumental, articulada a uma
formação profissional, dentro das principais dimensões e objetivos traçados pelo Curso de
Bacharelado em Administração, o estágio supervisionado está fundamentado no artigo 3º,
Lei Federal nº 11.788, de 25/09/2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes.
V- O estágio curricular supervisionado é realizado a partir do 7º semestre do
curso, para que o aluno possa executá-lo concomitante ao período letivo escolar e
vivenciar o desdobramento dos componentes curriculares nos cenários práticos de
atuação de Administração.
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VII- Para assegurar a qualidade desta atividade, os alunos contarão com a
supervisão de um docente–orientador cujo papel será o de auxiliar nas diversas etapas
que envolvem a atividade de estágio: planejamento, reflexão teórica, execução do
planejamento e apresentação e avaliação dos resultados alcançados.

2.1 DA CONSTITUIÇÃO
I-O Estágio Supervisionado, dos Cursos de Graduação, de caráter de iniciação à
prática profissional, nos termos das exigências da legislação, deve ser cumprido pelos
alunos regularmente matriculados nas respectivas séries do Curso que o exige, nos
termos do currículo pleno em vigor, em empresas ou organizações externas à Faculdade
ou em escritórios-piloto em laboratórios externos ou próprios da Instituição.
II-Excepcionalmente, após análise da justificativa oferecida pelo aluno e do
deferimento do Diretor da Faculdade, poderá inscrever-se no Estágio, por antecipação,
aluno regularmente matriculado, cujo Plano de Estudos (de reprovado ou de adaptação)
tenha sido aprovado.
2.2 -DOS OBJETIVOS GERAIS
São Objetivos Gerais de Estágio, além de outros que visem à melhoria da formação
profissional do acadêmico:
I.

Proporcionar a complementação educacional ao estudante e a prática

profissional mediante efetiva participação no desenvolvimento de programas e planos
afetos às unidades organizacionais em que realizem o estágio;
II. Oportunizar ao aluno a vivência de situações reais de vida e de trabalho que
viabilizem a integração dos conhecimentos teórico-práticos à experiência pessoal através
de contínuo processo de ação-reflexão-ação;
III. Viabilizar o feedback do ensino, proporcionando ao aluno oportunidade de
rever posições teóricas quanto à prática profissional em suas relações com a sociedade;
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ao curso, possibilidades de revisões e renovações no currículo vigente e; às empresas,
eventuais contribuições para a melhoria de sua organização e funcionamento.
2.2-1 DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

São Objetivos Específicos do Estágio Supervisionado em Administração, além de
outros que visem à melhoria da formação profissional do acadêmico:
I. Proporcionar treinamento prático numa situação real de trabalho para
acumular conhecimentos e experiências tendo em vista sua futura profissão;
II. Facilitar o entrosamento do estagiário com o mercado de trabalho, acesso a um
emprego ou a novas funções;
III. Familiarizar o estagiário com o ambiente de trabalho empresarial;
IV. Permitir ao acadêmico identificar a finalidade e aplicabilidade de seus estudos;
V. Mensurar as possibilidades do acadêmico em termos de realização pessoal e
profissional;
VI. Adquirir atitude de trabalho sistemático;
VII. Desenvolver a consciência de produtividade pelo exercício da observação, do
senso crítico e da criatividade;
VIII. Desenvolver, no estagiário, o espírito empreendedor e da livre iniciativa,
fornecendo-lhe a instrumentalização e motivação necessárias para que venha a gerenciar
seu negócio.
2.3- DAS ÁREAS DE ESTÁGIO
I- O Estágio Supervisionado será realizado dentro das temáticas da administração:
Administração Geral, Administração de Recursos Humanos, Administração de Marketing,
Administração da Produção e Operações, Administração Financeira e Orçamentaria,
Administração de Material, Gestão da Informação e outros. Sob orientação do professor
específico, como soma do total de uma carga horária mínima de horas-atividades
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obrigatórias definidas no currículo pleno em vigor, até atingir o mínimo previsto, nas
áreas de concentração definidas pela coordenação do curso.
II- Os acadêmicos que atuam comprovadamente com Vínculo Empregatício
conforme artigo 3 da CLT (Decreto - Lei nº 5.452/1943). Deverão elaborar propostas e/ou
implantar projetos viáveis, visando à melhoria das condições internas ou externas das
organizações. As atividades terão que ser acompanhadas pelo professor orientador
ficando obrigado a apresentar a seguinte documentação: Declaração da empresa,
Contratado de Trabalho, Cópia da Carteira de Trabalho, Apresentação das Atividades
Desenvolvidas, Frequência diária e Elaboração de Relatório mensal.
III- Os acadêmicos que constituírem pessoa jurídica e de direito privado poderão,
realizar os respectivos estágios nas empresas em que forem empreendedores sujeitandose, porém, à apreciação do Coordenador de Estágio e ao monitoramento dos Professores
Orientadores de Estágio que traçarão os objetivos específicos a serem atingidos pelos
estagiários.

2.4 -DAS ATRIBUIÇÕES DA INSTITUIÇÃO FESAR
I- Firmar convênios com a Instituição- empresa definida como campo de estágio .e
ter vigência mínima de 12 meses.
II-Celebrar termo de compromisso entre o acadêmico e a unidade concedente da
oportunidade de estágio, com a interveniência da FESAR de acordo com a Lei Federal
11.788 de 25/09/08 e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional nº
9.394/96 art. 82 e em três vias de igual teor, cabendo a primeira à empresa, a segunda ao
estagiário e a terceira a FESAR.
III- Providenciar seguros de acidente ao estagiário.
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2.5 DAS ATRIBUIÇÕES DA INSTITUIÇÃO E EMPRESA CONCEDENTE
I- Planejamento e execução conjunta das atividades programadas para a realização
do estágio supervisionado;
II- Aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos da área de atuação do
profissional formado em Administração;
III- Vivência efetiva de situações concretas de trabalho próprias da profissão.

2.6 DOS AGENTES INTEGRADORES
A FESAR poderá recorrer aos serviços de agentes de integração públicos e privados,
sem fins lucrativos, entre o sistema de ensino e os setores de produção, serviços,
comunidade e governo, mediante condições acordadas em convênio adequado.
3 DAS ETAPAS PARA O ESTÁGIO
1ª ETAPA DO ESTÁGIO
1.1: O Coordenador de estágio deve encaminhar para a empresa ficha de cadastro da
empresa juntamente com um ofício de apresentação do curso e o perfil do profissional do
curso, a ficha deve ser preenchida com os dados da empresa cedente do estágio
obrigatório e não obrigatório (conforme modelo anexo).
1.2: Após o preenchimento da ficha contendo os dados da empresa e formulado o
Convênio com a empresa.


O Convênio tem que ter três (3) vias contendo o mesmo teor



O representante da empresa deve assinar em todas as folhas do
convênio.



O Coordenador de estágio deverá entregar para cada aluno a ficha de
dados dos alunos para estágio supervisionado para poder ter controle
do local de estágio desejado pelo discente.
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2ª Etapa do Estágio
2.1: O Coordenador do estágio deve encaminhar ofício de solicitação de vaga de
estágio para empresa que ele já tenha convênio, após a autorização do responsável da
empresa. (modelo 02).


TERMO DE COMPROMISSO: Entre o aluno e a empresa com as

cláusulas a serem cumpridas por ambas as partes.


O Coordenador de estágio deve entregar para o aluno ofício de

apresentação para ser entregue na empresa, juntamente com o TERMO DE
COMPROMISSO.


O Termo de Compromisso deve ser assinado pela Instituição de

Ensino Superior, Estagiário (a), Unidade Concedente do Estágio e Duas
Testemunhas. (Obs: assinar as três vias do Termo de Compromisso e
devolver na Coordenação de Estágio)


1 (uma) via ficar com a empresa



1 (uma) via ficar com a Coordenação de Estágio.



1 (uma) via ficar na pasta do aluno

Documentação que o aluno tem que apresentar na empresa abaixo:


Ofício de encaminhamento do aluno para empresa entregue pela
Coordenação de Estágio.



Termo de Compromisso.



Plano de Estágio Supervisionado.



Frequência de Estágio Supervisionado deverá ser assinado a partir do
primeiro dia.



Relatório de Estágio Supervisionado



Avaliação Final de Estágio Supervisionado deverá ser preenchido
juntamente com o supervisor de estágio da empresa no final do estágio.
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Declaração (Modelo de declaração para aluno/estagiário em papel
timbrado da empresa).

4 DA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO
As disciplinas ou atividades de Estágio Supervisionado vinculam-se, para todos os
efeitos de coordenação didático-pedagógica, operacionalização e de congregação de
pessoal docente à Coordenadoria.
São atribuições do Coordenador de Estágio:
a) Definir em ato específico a programação das atividades a serem realizadas pelos
Estagiários, cargas horárias mínimas por área de interesse pedagógico, bem como as
orientações sobre os conteúdos dos assuntos a serem desenvolvidos;
b) Elaborar e fixar, o cronograma com as datas e horários dos módulos do Estágio
Supervisionado para utilização discente;
c) Juntamente com a Coordenação do Curso, providenciar a celebração de convênios
com empresas e organizações congêneres, públicas ou privadas, para a aceitação dos
estagiários; quando assim for possível.
d) Disponibilizar aos discentes (todo fim de semestre), uma lista com os locais
conveniados, número de vagas ofertadas, forma de ingresso ao estágio (inscrição, seleção
ou prova) com um prazo mínimo de dois meses.
e) Encaminhar os alunos interessados aos laboratórios, empresas, institutos e
organizações conveniadas, para a realização das atividades do Estágio;
f) Dar ciência à Diretoria da Faculdade do planejamento global e localização dos
estagiários, bem como do andamento de todas as atividades específicas para o registro e
assentamento da documentação respectiva;
g) Providenciar toda documentação necessária e autorização dos setores financeiro
e administrativo para o Seguro Obrigatório aos estagiários, de acordo com o que rege a lei.
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5 DO PROFESSOR ORIENTADOR
I-Atuar diretamente junto aos estagiários, orientando-os sobre as atividades de
estágio;
II-Tomar conhecimento de toda documentação que regulamenta e operacionaliza o
estágio;
III- Compatibilizar o cronograma das atividades de estágio com as demais
atividades curriculares de forma funcional e integrada, concorrendo para que a
supervisão seja efetiva e consistente;
IV- Orientar o estagiário quanto à opção do campo de estágio, carga horária,
duração, jornada de trabalho, preenchimento de formulários, avaliação, etc.;
V- Integrar as atividades de estágio com o embasamento teórico ministrado em
sala de aula;
VI- Supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos estagiários em todas as suas
fases e o cumprimento dos prazos para entrega da documentação resultante, conforme
cronograma das atividades de estágio;
VII- Avaliar o aproveitamento obtido pelos estagiários no meio empresarial, em
comum acordo com o supervisor de estágio na unidade empresarial, considerando-os não
somente como produto e sim como processo, através de instrumento adequado;
VIII- Analisar, conferir e atribuir grau de aproveitamento aos relatórios e outros
instrumentos de controle aplicados, atribuindo aos estagiários média final de aprovação
ou retenção;
IX- Enviar a documentação processada ao Setor Administrativo da Coordenação de
Estágio.

6 DA CARGA HORÁRIA
I-A carga horária mínima prevista para fins de Estágio Supervisionado é de
440(quatrocentas e quarenta horas) horas, não podendo ser inferior a 10% da carga
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horária curricular. Cumpridos no 7º período 220 (duzentas e vinte) horas e 8º período
220 (duzentas e vinte) horas.
II-A distribuição da carga horaria de estágio se dará em 220 ( duzentos e vinte)
horas nos períodos devidos, onde 140 (cento e quarenta) horas serão realizados na
empresa conveniada, 20(vinte) horas serão realizados em sala de aula com o professor de
estágio, 20(vinte horas) serão realizadas através da confecção de um relatório de estagio
e 40 (quarenta)horas serão realizada no NUPAC.
III-A jornada máxima de estágio é de 6 (seis) horas, de segunda a sexta-feira,
totalizando 30 (trinta) horas semanais:
IV-O estagiário poderá cumprir 04 (quatro) horas aos sábados, mediante prévia
autorização e em caráter excepcional dependendo da disponibilidade do campo de
estágio.
V-O horário de estágio não poderá colidir com o horário de aula, ressalvado os
períodos de recesso escolar e mediante prévia.

7 DA AVALIAÇÃO
I-A avaliação das atividades do Estágio Supervisionado desenvolvidas pelos
estagiários, é realizada de acordo com os critérios e normas complementares fixadas pela
Coordenadoria de Curso com o consentimento da Coordenação de Estágio, levando em
consideração todas as atividades individuais, estudos, projetos, seminários, trabalhos,
pesquisas e relatórios.
III-O aproveitamento acadêmico é avaliado através do acompanhamento contínuo
do aluno e dos resultados por ele obtidos nas atividades de estágio, a cada verificação de
aproveitamento é atribuída uma nota expressa em grau numérico de ZERO a DEZ, com
variação de 0,5(meio) em 0,5 (meio) ponto, inclusive no caso de arredondamento da
média final de aproveitamento, para o 0,5(meio) ponto superior, qualquer que sejam os
décimos ou centésimos encontrados.
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III- A frequência é obrigatória para todas as atividades de estágio e, para aprovação,
é necessária a acumulação mínima de 75% de presenças nessas atividades ou aulas de
supervisão.
IV- Considera-se aprovado no Estágio Supervisionado, o aluno que cumprir
integralmente a carga horária de atividades definida no currículo e obtiver média final
igual ou superior a 7,0 (cinco), computadas todas as avaliações parciais.
V- É considerado reprovado no Estágio Supervisionado o aluno que não cumprir
integralmente todas as atividades a serem realizadas. Não havendo um período de
recuperação ou exame final, estando reprovado o aluno que não atingir a média mínima.
VI-O acadêmico reprovado no Estágio Supervisionado, seja pelo não cumprimento
da carga horária mínima, seja por não ter atingido o grau 7,0 (sete) como média final
repetirá o estágio sujeitando-se, na dependência, às mesmas exigências de cumprimento
de carga horária na unidade empresarial, da apresentação de toda documentação prevista
na execução do estágio anterior e, ainda, da obtenção do grau mínimo estipulado para a
média final.

8 ESTÁGIO EXTRACURRICULAR
I-É aquele definido no projeto pedagógico do curso como parte opcional para
formação do discente e em área compatível com o curso que esteja matriculado.
II-O estágio extracurricular, pode ser realizado durante todo o período letivo em
empresas, institutos e instituições conveniadas. A carga horária entra nas 160 horas de
atividades complementares de forma parcial de acordo com o manual de AACC.

9 DA CONSTITUIÇÃO
I-O Estágio Extracurricular, dos Cursos de Graduação, devem seguir o Manual de
Atividades Complementares dessa IES.
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II_Excepcionalmente, após análise da justificativa oferecida pelo aluno e do
deferimento do Diretor da Faculdade, poderá inscrever-se no Estágio, por antecipação,
aluno regularmente matriculado, cujo Plano de Estudos (de reprovado ou de adaptação)
tenha sido aprovado.

10 DA FINALIDADE DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR
I-O Estágio Extracurricular tem a finalidade de oportunizar ao acadêmico, a
realização concomitantemente às disciplinas do currículo pleno, de atividades autônomas
e flexíveis, em temáticas da área específica do curso. Sendo instrumentos úteis e válidos
para a formação do futuro profissional.

11 DAS ÁREAS DE ESTÁGIO E INSCRIÇÃO DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR
I-O Estágio Extracurricular será realizado em áreas e locais previamente definidas,
pela Coordenação de Curso e Coordenação de Estágio.
II-A carga horária máxima para o estágio extracurricular é de 40 horas, segundo o
Manual de Atividades Complementares dessa IES, complementando a carga horária de
160horas exigida pelo curso.
Pesquisar o Manual das Atividades Complementares onde consta todas as
atividades descritas com carga horária máxima permitida.
III- O estagiário deverá ter um supervisor nas dependências do estágio, para orientálo e se responsabilizar por suas atividades.
IV- Ao final de cada semestre a Coordenação de Estágio deverá disponibilizar aos
discentes uma lista com as empresas, organizações, institutos conveniados com a IES, a
disponibilidade de vagas para o semestre seguinte e a forma de ingresso ao estágio
(prova, seleção ou inscrição).
O Estagiário deverá seguir as seguintes fases:
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* Para efeito de desenvolvimento do estágio extracurricular:
a) 1ª Fase - Preenchimento de documentos:
-Requerimento de solicitação de estágio extracurricular;
-Ofício de solicitação à empresa/organização/instituto/laboratório;
-Plano de Estágio;
-Ofício de aceitação do estagiário (com os dados do supervisor);
-Termo de Convênio/Contrato/Concessão;
-Ficha Cadastral aprovada pelo Coordenador.
b) 2ª Fase – Comprovação e avaliação do Estágio Extracurricular:
-Ficha de Controle de frequência do Estágio Extracurricular;
-Plano de Estágio Extracurricular devidamente preenchido, assinado e carimbado
pelo supervisor.
12 DOS DIREITOS E DEVERES
I- São direitos dos alunos-estagiários aqueles descritos no Regimento Geral da
Faculdade, neste Regulamento e na legislação em vigor.
II- São deveres dos alunos-estagiários:
a) cumprir este Regulamento, as disposições pertinentes do Regimento da
Faculdade e os prazos previstos;
b) apresentar ao Supervisor os relatórios das atividades desenvolvidas nos termos
do Plano de Estágio;
c) cumprir as normas vigentes na Faculdade, na empresa ou organização em que o
Estágio está sendo realizado.
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13 CONSIDERÇÓES FINAIS
O Estágio para efeito deste regulamento compreende as atividades de aprendizagem
social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante oferecer oportunidade de
aprender com a prática do trabalho cotidiano e desenvolver experiências, com vistas à
complementação do seu aprendizado e ao seu crescimento profissional e humano.
Ao finalizar as atividades do Estágio, o aluno deverá estar apto à:


Reconhecer tipos de atividades desempenhadas pelo profissional em sua área de
atuação;



Analisar de forma crítica o resultado de suas observações;



Elaborar propostas e implantar projetos viáveis, visando a melhoria das condições
internas e/ou externas das organizações.

Diretora Geral
______________________________________
Coordenação de Estágio
__________________________________________________________________
Coordenação do Curso de Bacharelado em Administração
Redenção, 25 de Maio de 2016.
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