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PROCEDIMENTOS – ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Caros professores e alunos de Estágio Supervisionado Obrigatório, 

apresentamos a seguir os procedimentos e orientações da Disciplina de Estágio 

Supervisionado Obrigatório, quais sejam: 

 

1.  DA PRESENÇA EM SALA DE AULA:  

As aulas presenciais são pré-agendadas. Teremos, no mínimo, um encontro por 

mês com os discentes em sala de aula. Atentar para o calendário proposto em nosso 

plano de aula para 2017/1º semestre (disponível no site da Professora Cybelle). 

Os encontros descritos no Plano de Aula estão distribuídos entre sala de aula e 

ainda entre visitação que deverá ocorrer, pelo Professor Orientador, ao logradouro de 

estágio dos discentes matriculados na disciplina. Teremos 07 (sete) encontros no 

plano de aula direcionados para essa tarefa, onde o Professor Orientador fará seu 

agendamento (dia e hora) para a realização das referidas visitas.  

As turmas de Estágio Supervisionado terão, no máximo, 11 alunos. 

 

2. DA FREQUENCIA: 

O discente de Estágio Supervisionado deverá preencher a folha de frequência 

(disponível no site) e entregá-la (impressa e em PDF), devidamente assinada pelo seu 

Supervisor de Campo, nos encontros mensais com seus Professores Orientadores. O 

aluno tem direito a faltar 25% da carga horária prevista para o estágio obrigatório (25% 

de 80h = 60h); Esse percentual deverá ser convertido para ser lançado nas pautas. 

Ao final de cada folha mensal de frequência existem dois campos para serem 

preenchidos, sendo o primeiro com o somatório das horas mensais de estágio e o 

segundo com o somatório das horas acumuladas (Meses anteriores + Mês vigente). 

 

3. DA VISITA “IN LOCO”: 

Juntamente com o Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório (TCE) deverá 

ser preenchido e entregue também a Ficha de Planejamento de Estágio da PUC 

Goiás, devidamente assinada pelo Supervisor de Campo e ainda pelo Coordenador de 
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Estágio. Esse procedimento será adotado também para os alunos que firmarem 

contrato de estágio com as empresas através de outros agentes de integração como 

IEL, CIEE ou outros. 

Atentar para a necessidade da ASSINATURA COM CARIMBO no campo 

referenciado como: “EMPRESA/SUPERVISOR DE ESTÁGIO” na Ficha de 

Planejamento – Padrão PUC GOIÁS. Esse profissional deve possuir CREA/CAU e o 

número do seu registro deverá estar referenciado no carimbo. 

Essa ficha permanecerá com o Professor Orientador que deverá, após a 

avaliação do campo de estágio, registrar as observações pertinentes em campo 

específico. 

O Professor Orientador fará sua agenda para a realização das visitas "in loco", 

sendo importante a realização de no mínimo 01 visita no logradouro de estágio, por 

aluno, durante o semestre. 

O modelo da Ficha de Planejamento de Estágio se encontra disponível no site da 

Coordenação de Estágio. 

 

4. DA AVALIAÇÃO: 

A nota de N1 será composta pela soma das notas de: 

 Relatório Parcial de Estágio Impresso e Digital (12/04/2017) – PESO 8; 

 Participação em Palestra Prêmio IEL (29/03/2017) – PESO 1; 

 Participação em Palestra (12/04/2017) – PESO 1; 

O aluno que não estiver regular com sua documentação de estágio até a data de 

08/03/2017, não poderá entregar seu relatório parcial ao Professor Orientador. Além 

disso, estará automaticamente reprovado. 

 

Já a nota de N2 será composta pela soma das notas de:  

 Relatório Final de Estágio Impresso (07/06/2017) – PESO 7; 

 Avaliação do Supervisor de Campo (07/06/2017) – PESO 0,5;  

 Apresentação do Relatório de Estágio pelos alunos (21/06/2017) – PESO 1,5; 

 Participação na AED (21/06/2017) - PESO 1. 
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5. DA FORMATAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO: 

A orientação sobre o formato do Relatório de Estágio, inclusive modelo padrão do 

relatório está disponível no site da Professora Coordenadora do Estágio (capa, contra-

capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas).  

 

5.1 RELATÓRIO DE N1 

O conteúdo esperado para o Relatório parcial é uma descrição das atividades 

exercidas em campo até a data de entrega do referido, não sendo necessária a 

assinatura do Supervisor de Campo na folha rosto/apresentação do referido. 

Dispensada também a encadernação para o Relatório de N1. 

O Relatório de N1 será entregue ao Professor Orientador, impreterivelmente no 

dia 12/04/2017, não sendo permitido o atraso na entrega desse documento. 

Os Relatórios serão corrigidos e remetidos aos alunos para correções e 

complementações futuras para o Relatório Final de Estágio, sendo registrada sua nota 

final na capa do Relatório entregue ao Professor Orientador. 

 

5.2 RELATÓRIO DE N2 

Para o Relatório de Estágio Final (N2), espera-se, especificamente para o campo 

de desenvolvimento, a apresentação de todo embasamento teórico das atividades 

praticadas no estágio, com posterior apresentação das mesmas (descrição, fotografias, 

tabelas, projetos), sendo OBRIGATÓRIA a assinatura (COM CARIMBO) do Supervisor 

de Campo na folha rosto/apresentação do referido para a efetivação do recebimento 

do Relatório Final pelo Professor Supervisor. Relatório de N2 deverá ser entregue 

encadernado ou em formato digital (a critério do Professor Orientador). 

O Relatório de N2 será entregue ao Professor no dia 07/06/17. É facultado ao 

aluno, o atraso máximo de 02 (dois) dias na entrega do relatório final (N2), 

contabilizando, contudo, a redução de 1,0 ponto diário sobre a nota do referido 

relatório.  
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5.3 DAS APRESENTAÇÕES 

As apresentações dos Relatórios Finais de N2, feitas pelos alunos, terão a 

duração de no mínimo 05 e máximo de 15 minutos e serão disponibilizadas para o 

público externo, incluindo as turmas de Introdução à Engenharia civil, no horário das 

aulas dessa disciplina, no dia 21/06/2017.  

 

5.4 FICHA DE AVALIAÇÃO DE CAMPO 

Na data de entrega do Relatório Final de Estágio, o acadêmico deverá entregar 

também a Ficha de Avaliação de Campo (07/06/2017), devidamente assinada pelo 

Supervisor de Campo, sendo OBRIGATÓRIA a sua assinatura (COM CARIMBO). 

Não é necessário que a Coordenação de Estágio assine o ofício de 

encaminhamento da referida ficha. 

 

5.5 ATIVIDADE EXTERNA DA DISCIPLINA (AED) 

A Atividade Externa da Disciplina (AED) para a disciplina de Estágio 

Supervisionado Obrigatório será a participação do aluno, como voluntário, na Jr. 

ACHIEVEMENT, onde o acadêmico dedicará 8h nas unidades da respectiva empresa, 

sendo que o dia e horário deverão ser pré-agendados com a mesma. O agendamento 

deverá ser feito pelo site: http://bit.ly/CadastrodeVoluntariosPUC e estará disponível 

para cadastro a partir de 08/02/2017. 

A participação nesta Atividade (AED) será avaliada como PESO 1 na Nota Final 

de N2 e deverá ser comprovada até 21/06/2017. Esta atividade também poderá ser 

utilizada como Horas de atividades Complementares, a critério do Aluno. Serão 

computadas 08 presenças advindas da Atividade Externa da Disciplina; estas serão 

lançadas no mês de junho /2017. 

 

5.6 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão adotados os seguintes critérios para a avaliação dos Relatórios de N1 e 

N2, respectivamente. 
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Critérios para N1                       Critérios para N2 

ITEM PESO

ESTRUTURA

Encadernação          -   

Ass inaturas  e carimbo          -   

Sumário conforme norma        0,5 

Referencias  bibl iográfica  

conforme norma          -   

OBJETIVIDADE

Objetivo gera l        0,5 

Objetivo específico        0,5 

CONTEÚDO

Atividades  rea l i zadas        4,5 

Introdução clara  e aborda 

pol ítica  de estágio        0,5 

Informações  do Estágio        0,5 

Embasamento teórico        0,5 

Referência  bibl iográfica        0,5 

Cons iderações  fina is        0,5 

Di ficuldades  encontradas  

no estágio        0,5 

PORTUGUÊS

Texto com Nexo        0,5 

Texto conexo        0,5 

TOTAL GERAL    10,00  

 

6. DA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE ESTÁGIO: 

Deverão ser entregues ao Professor Orientador, em formato físico e digital, os 

seguintes documentos:  

 TCE Obrigatório (gerar um único arquivo); 

 Ficha de Planejamento (modelo PUC Goiás) (gerar um único arquivo); 

 Folhas de Frequências mensais (gerar um único arquivo);  

 Ficha de Avaliação de Campo (gerar um único arquivo); 

 Os Relatórios Parcial e Final de Estágio (N1 / N2) que foram corrigidos e 

devolvidos aos alunos deverão ser somente digitalizados (com as anotações 

de correção do Professor Supervisor), sendo dispensada a entrega dos 

ITEM PESO

ESTRUTURA

Encadernação      0,5 

Ass inaturas  e carimbo      0,5 

Sumário conforme norma      0,5 

Referencias  bibl iográfica  

conforme norma      0,5 

OBJETIVIDADE

Objetivo gera l      0,5 

Objetivo específico      0,5 

CONTEÚDO

Atividades  rea l i zadas      3,0 

Introdução clara  e aborda 

pol ítica  de estágio      0,5 

Informações  do Estágio      0,5 

Embasamento teórico      0,5 

Referência  bibl iográfica      0,5 

Cons iderações  fina is      0,5 

Di ficuldades  encontradas  

no estágio      0,5 

PORTUGUÊS

Texto com Nexo      0,5 

Texto conexo      0,5 

TOTAL GERAL  10,00 
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mesmos no formato físico. Gerar um único arquivo para o relatório de N1 e 

outro para o relatório de N2 

 

A entrega da digitalização dos documentos deverá ser feita por meio de um CD, 

impreterivelmente no dia 21/06/2017, devidamente identificado conforme padrão PUC 

GOIÁS (modelo disponibilizado no site da Professora Cybelle). A identificação dos 06 

arquivos deverá ser feita conforme modelo apresentado a seguir: 

 

ENG 2720 2015-2 B04 2010 2 025 XXXX – TCE OBRIGATÓRIO 

ENG 2720 2015-2 B04 2010 2 025 XXXX – FICHA DE PLANEJAMENTO 

ENG 2720 2015-2 B04 2010 2 025 XXXX – FOLHAS DE FREQUENCIAS 

ENG 2720 2015-2 B04 2010 2 025 XXXX – AVALIAÇÃO DE CAMPO 

ENG 2720 2015-2 B04 2010 2 025 XXXX – RELATÓRIO PARCIAL N1 

ENG 2720 2015-2 B04 2010 2 025 XXXX – RELATÓRIO FINAL N2 

 

Onde: 

ENG 2720  2015-2  B04  2010 2 025 XXXX  –  TCE OBRIGATÓRIO 

ENG 2720 (código da disciplina) 

2015-2  (semestre letivo) 

B04  (nome da Turma) 

2010 2 025 XXXX  (Nº de Matrícula) 

TCE OBRIGATÓRIO  (nome do documento) 

 

A apresentação do relatório de estágio estará vinculada a entrega do CD com os 

documentos digitalizados (21/06/2017). Sem a entrega do CD, o aluno não poderá 

apresentar. 

 

7. DA INTEGRALIZAÇÃO DAS 300 HORAS CURRICULARES: 

O Professor entregará na secretaria, juntamente com as notas de N2, uma 

declaração atestando a conclusão da disciplina e autorizando o lançamento das 300 

horas na grade curricular dos alunos regulares e que estejam devidamente aprovados 
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na disciplina de Estágio Supervisionado. Assim sendo, NÃO será necessária a 

abertura de processo na Secretaria da Escola de Engenharia para Integralização das 

referidas horas (SOMENTE PARA OS ALUNOS QUE CURSARAM A DISCIPLINA A 

PARTIR DE 2014/2º SEMESTRE). 

Serão preenchidas duas vias da referida declaração, sendo que uma destas será 

anexada junto à Pauta de N2 e a outra armazenada na pasta documental dos TCE’s 

que está de posse do Professor Supervisor. 

 

8. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE): 

8.1 DAS MODALIDADES DE TCE 

O TCE poderá ser firmado por meio de Agentes de Integração (IEL, CIEE, outros) 

ou por meio da própria PUC Goiás.  

Para a opção via PUC Goiás, será necessário a celebração de convênio de 

Pessoa Física ou Jurídica com a Instituição. Este convênio será registrado por meio de 

um contrato e gerará um número de registro. O mesmo será utilizado para o 

preenchimento do TCE. Os procedimentos para essa ação se encontram disponíveis 

no site da Coordenação de Estágio e poderá ser acessado por meio do endereço 

eletrônico: 

http://pucgoias.edu.br/arquivos/2016/09/19/celebracao-de-convenio.pdf 
Os TCE’s da PUC Goiás deverão ser impressos em 03 vias, sendo que uma 

delas será entregue para o Professor Orientador, outra para a Empresa ou pessoa 

Concedente e outra ficará com o discente. O modelo oficial do TCE da PUC Goiás 

poderá ser acessado por meio do endereço eletrônico: 

http://pucgoias.edu.br/arquivos/2016/07/04/termo-de-compromisso-estagio-obrigatorio-
2016.pdf 

Para alunos que firmarem seus contratos via IEL (serão 04 vias), sendo que o IEL 

reterá 02 destas (uma que é do IEL e a outra que será encaminhada à PUC Goiás 

pelos correios) e as outras duas vias, do discente e da Empresa Concedente, 

respectivamente. Como não podemos mensurar o prazo para o envio dos contratos via 

correios para a PUC Goiás, pedimos aos alunos que tirem cópia de sua via e a 

entregue para o Professor Supervisor (apresente-a junto com a sua via original para 

conferência). O professor fará a retenção da cópia. 

http://pucgoias.edu.br/arquivos/2016/09/19/celebracao-de-convenio.pdf
http://pucgoias.edu.br/arquivos/2016/07/04/termo-de-compromisso-estagio-obrigatorio-2016.pdf
http://pucgoias.edu.br/arquivos/2016/07/04/termo-de-compromisso-estagio-obrigatorio-2016.pdf
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O Professor que estiver de posse de cópia do TCE do IEL deverá se reportar à 

secretaria da Coordenação para averiguar a chegada do TCE oficial da PUC Goiás 

para efetivar a substituição do documento cópia pelo original. É de responsabilidade do 

Professor Orientador o acompanhamento desse processo junto à Secretaria da 

Coordenação. 

Cada Agência tem estabelecido o número de vias do TCE (atentar para esse 

detalhe). 

 

8.2 FICHA DE PLANEJAMENTO – MODELO PUC GOIÁS 

Juntamente com o Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório (TCE) deverá 

ser preenchido e entregue também a Ficha de Planejamento de Estágio, devidamente 

assinada pelo Supervisor de Campo e ainda pelo Coordenador de Estágio. Esse 

procedimento será adotado também para os alunos que firmarem contrato de estágio 

com as empresas através de outros Agentes Integração como: IEL, CIEE ou outros. 

 

9. DO NÚMERO DA ÁPOLICE DE SEGUROS PARA TCE: 

Para os contratos firmados via PUC Goiás, o Seguro deverá ser registrado em 

nome da Empresa TÓKIO MARINE S/A - nº da APÓLICE: 425 985.  

As demais Agências de Integração têm seguradora própria (Atentar para esse 

detalhe). 

 

10. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O TCE: 

O período de vigência do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) está limitado 

ao período do semestre letivo em que o aluno se encontra matriculado, ou seja, de 

06/02/2017 à 28/06/2017. O Estágio Obrigatório NÃO pode ser iniciado 

anteriormente e nem concluído após esse período. 

A carga horária máxima diária para o Estágio é de 6h, de segunda à sexta, ou 

seja, no máximo de 30h semanais. Essa Carga Horária diária poderá ser cumprida em 

no máximo 6h/dia.  

É facultado ao aluno ter até dois estágios (contratos) paralelos, desde que a 

soma da CH das duas empresas não ultrapasse às 30h semanais previstas em Lei. 
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O período de vigência contratual deverá obrigatoriamente contabilizar no mínimo 

300H efetivas de campo de estágio. A data limite para entrega do TCE ao Professor 

Orientador da Disciplina será até dia 08/03/2017. 

O acadêmico que não efetivar a entrega do TCE até a data máxima apresentada, 

estará automaticamente reprovado. Seu relatório parcial de N1 não será recebido pelo 

Professor Supervisor. 

A data de vigência dos contratos de estágio poderá retroagir ao limite de 30 

dias da data da assinatura. Atentar para a somatória das horas semanais para que a 

vigência atenda o cumprimento das 300h (mínimas) exigidas no Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC). 

 

11. TERMO DE ENCERRAMENTO DE TCE 

O preenchimento do Termo de Encerramento do TCE só será necessário para 

alunos que encerrarem seus contratos antes da conclusão da data prevista em 

Contrato (vigência de duração). Para os discentes que cumprirem o prazo contratual, 

NÃO será necessário o preenchimento desse Termo. 

 

12. DO RECOLHIMENTO DE ASSINATURAS 

Os TCE’s, Fichas de Planejamento e Declarações que necessitarem da 

assinatura do Coordenador de Estágio serão avaliados e vistados pelo Professor antes 

de serem encaminhados para assinatura do Coordenador. 

O Professor da Disciplina preencherá um formulário de aprovação do contrato 

avaliado. Esse formulário deverá ser anexado, como folha rosto, ao contrato (TCE). 

Os TCE’s, Fichas de Planejamento e Declarações que necessitarem da 

assinatura do Coordenador de Estágio deverão ser entregues na Secretaria da 

Coordenação de Estágio. A Coordenação de Estágio fará a retirada desses 

documentos para assinatura e os devolverá no mesmo local, onde os discentes 

contratados farão a retirada desses documentos. 

 

Prof.ª MSc. Cybelle Luíza Barbosa Musse 
Coordenadora de Estágio do Curso de Engenharia Civil 

Fone: 62-9611-8666 / 8176-1606 / 3946-1128 
cybellemusse@gmail.com; cybelle@pucgoias.edu.br 

mailto:cybellemusse@gmail.com
mailto:cybelle@pucgoias.edu.br
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Professores da Disciplina de Estágio Supervisionado da Engenharia Civil – ENG 2720  

Seguem algumas orientações para os Senhores e Senhoras, em relação à disciplina de Estágio 
Supervisionado. Utilizo-me deste instrumento para informá-los de modo que tenhamos uma mesma linha 
de trabalho (unidade). 

1. Do horário em sala de aula: 
Atentem para os dias agendados de encontros em sala de aula. Sua presença é indispensável na sala 
durante TODO o primeiro horário da sua aula. Favor NÃO encaminhem representantes, nem tão pouco 
sobrecarreguem o colega de trabalho que estará na sala de aula com vc (Professor). É de 
responsabilidade de cada Professor assessorar seus discentes; 

2. Da conferência dos documentos (TCE, Ficha de Planejamento e Frequências) 

2.1 - Dia 08/03/2017 será a última data de entrega do TCE e da Ficha de Planejamento. O aluno que não 
entregar esses documentos estará reprovado por falta e por nota. Orientamos que o Professor não 
recolha e não corrija o relatório Parcial de N1 para esses casos. Casos específicos serão tratados 
diretamente com a Coordenação. 

2.2 - Dos contratos: confiram se todas as folhas estão rubricadas no rodapé inferior; Confiram se as 

assinaturas estão registradas com carimbos; confiram a data de encerramento do contrato (até 

28/06/2017). Para contratos firmados por meio de agências governamentais é normal que o prazo de 
vigência seja de 01 ano. Estes contratos, se assinados por mim, terão uma nota de rodapé escrita onde 
determinamos que o lançamento da nota de N2 só será efetivado mediante o preenchimento do Termo 
de Encerramento de Contrato datado de 28/06. Essa nota trata-se especificamente para contratos 
firmados com Prefeitura, TJ, TST, CELG, SANEAGO, AGETOP. 

2.3 - A vigência contratual da Ficha de Planejamento deve ser a mesma descrita no Termo de 
Compromisso de Estágio. O preenchimento da Ficha de Planejamento modelo PUC Goiás é obrigatório e 
deve ser assinado OBRIGATORIAMENTE por um Engenheiro (Carimbo com número do CREA/CAU), 
mesmo para os alunos que firmarem contratos via IEL, CIEE, UFG, entre outros; 

2.4 - Confiram o preenchimento do número de convênio nos dois espaços constantes no TCE modelo 
PUC Goiás (apenas pra os casos firmados entre a PUC Goiás e a Concedente); 
 

2.5 - O recebimento das Folhas de Frequências: a periodicidade do recebimento desta folha ficará a 
critério de cada Professor (mensal, semestral); 

2.6 - Para os contratos do IEL: O Professor deverá reter a CÓPIA (XEROX) do Contrato do Aluno. O 
Aluno irá apresentar a sua via original para fins de conferência com a xerox; após conferência, devolver a 
original para o discente. 
É de responsabilidade do Professor Supervisor a substituição do seu contrato (XEROX) pelo original. 
Favor procurar a Secretária Meirivone e fazer a retirada do contrato original para substituição da cópia 
retida (XEROX); 
 

3. Das Visitas 

As visitas precisam acontecer!!! Temos 07 encontros de visita "in loco"; Assim sendo, essa amostragem 
deve acontecer, ou seja, 07 alunos precisam ser visitados. Para os demais alunos que não forem 
visitados (fora os 07) é necessária a conferência por telefone (mínimo). 

Atenciosamente; 

 

Prof.ª MSc. Cybelle Luíza Barbosa Musse 
Coordenadora de Estágio do Curso de Engenharia Civil 

Fone: 62-9611-8666 / 8176-1606 / 3946-1128 
cybellemusse@gmail.com; cybelle@pucgoias.edu.br 

mailto:cybellemusse@gmail.com
mailto:cybelle@pucgoias.edu.br

