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CONTROLE DE REVISÕES 

Revisão  Data Descrição 

00 20/03/2014 Emissão Inicial 

01 24/11/2015 Mudança na formatação do texto 

 

ESTÁGIO CURRICULAR NO CURSO 

 

No Projeto do Curso de Engenharia Civil do UniBrasil Centro Universitário, os Estágios 

Supervisionados constituem importante atividade acadêmica articulada à formação do 

profissional pretendido. O Estágio é o componente curricular que visa à aplicação dos princípios 

e conceitos da aprendizagem acadêmica e à consolidação da relação teoria-prática como forma 

de assegurar ao formando uma prévia dos desempenhos profissionais desejados. 

 

Caracterização do estágio curricular obrigatório de Engenharia Civil 

 

O Estágio Curricular Supervisionado, de acordo com as diretrizes curriculares, é de 

caráter obrigatório, conforme orientação constante na Resolução CNE/CES 11, de 11 de Março 

de 2002, em seu artigo 7º: “A formação do engenheiro incluirá, como etapa integrante da 

graduação, estágios curriculares obrigatórios sob supervisão direta da instituição de ensino, 

através de relatórios técnicos e acompanhamento individualizado durante o período de 

realização da atividade.”  

 

São objetivos gerais do Estágio Curricular Supervisionado: 

• Concretizar os conhecimentos teóricos através de uma vivência pré-profissional; 

• Oferecer subsídios à identificação de preferências de atuação em campos de 

futuras atividades profissionais; 

• Participar no processo de integração Universidade-Empresa que possibilite a 

transferência de tecnologia, bem como, a obtenção de subsídios que permitem a 

adequação do currículo às exigências do mercado;  

• Proporcionar ao discente experiências práticas e técnicas de planejamento e 

gestão; 

• Proporcionar a iniciação à pesquisa científica e/ou tecnológica nas áreas de atuação 

do curso de Engenharia Civil; 
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• Oportunizar ao acadêmico a elaboração de relatórios técnicos, os quais podem ser 

de cunho experimental ou teórico, que demonstrem domínio conceitual e grau de 

profundidade compatível com a graduação. 

 

Objetivos e prática do Estágio Curricular Obrigatório 

 

No Curso de Engenharia Civil, o estágio se caracteriza como uma atividade de base 

eminentemente pedagógica, cujos objetivos destacam-se em: facilitar a adaptação social e 

psicológica à futura atividade profissional do acadêmico com o desenvolvimento e/ou o 

acompanhamento de atividades que promovam a interdisciplinaridade, a experiência 

acadêmico-profissional, o questionamento, a competência técnico-científica e o 

desenvolvimento integrado de ensino, iniciação à pesquisa e extensão; facilitar a futura inserção 

do acadêmico no mercado de trabalho, promovendo a melhoria do ensino, com a ampliação do 

espaço acadêmico, relacionando dinamicamente teorias e práticas e gerando oportunidade de 

avaliação curricular. 

Para que estes objetivos sejam alcançados, torna-se fundamental imprimir um caráter 

dinâmico ao componente do estágio, inserindo-o nas diferentes etapas curriculares, propiciando 

uma forte interação com a realidade, com o ambiente da pesquisa, e com possíveis campos de 

trabalho, contribuindo, inclusive, para um intercâmbio com a sociedade dos conhecimentos 

gerados.  

Desta forma, o estágio curricular no curso de Engenharia Civil, que é reconhecido como 

Estágio Curricular Obrigatório, deverá ser realizado a partir do sétimo período do curso, sendo 

avaliado através de entrega de relatório padrão e acompanhados por orientadores de estágio.  

 

Estágio Curricular Não-obrigatório 

 

O Estágio Curricular Não-obrigatório de Engenharia Civil tem por objetivos: 

• Oportunizar ampliação da carga horária do estágio curricular obrigatório; 

• Proporcionar aos acadêmicos vivência da realidade profissional em empresas, 

órgãos ou instituições; 

• Aprimorar o trabalho interdisciplinar por meio da participação em atividades que 

abordem assuntos das diversas áreas e subáreas do conhecimento; 

• Oportunizar segurança aos acadêmicos para o futuro desenvolvimento da atividade 

profissional. 



ANEXO 1 PPC – NORMATIVA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

Data de aprovação: 24/11/2015 Revisão: 01 Página 3 de 3 

 

 

Os estagiários podem acompanhar e auxiliar no desenvolvimento de atividades 

referentes à Engenharia Civil. Estas atividades estão de acordo com o Artigo 5, da RESOLUÇÃO 

nº 218, do CONFEA, de 29 de junho de 1973, o qual descreve sobre as atividades que competem 

ao engenheiro. O estágio curricular não-obrigatório pode ser desenvolvido durante todo o 

período do curso, em instituições de ensino, pesquisa e extensão públicas e privadas, empresas, 

sindicatos, entidades de classe, entre outras.  

Também poderão ser aceitas como campo de estágio, mediante aprovação prévia do 

Colegiado do Curso, instituições que desenvolvam atividades em outras modalidades 

profissionais que desenvolvam ética, organização e responsabilidade. O acadêmico, durante 

todo o período de estágio, deverá ter suas atividades acompanhadas por um orientador, que 

será designado pela unidade concedente de estágio. 

As instituições só poderão ser consideradas como unidades concedentes de estágio 

perante firmamento de convênio com a IES e ter condições para: auxiliar no planejamento e 

execução das atividades de estágio; controlar a frequência do estagiário; avaliar as atividades 

desenvolvidas no estágio; promover a efetiva vivência profissional aos estagiários; aprofundar 

os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelos acadêmicos no Curso. 


