
 

 

 

 

CURSO DE AGRONOMIA 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR E EXTRACURRICULAR 

 

 

Normatiza o Estágio Curricular e 

Extracurricular do Curso de Agronomia do 

Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus 

Rio do Sul. 

 

 

CAPÍTULO I 

DA REGULAMENTAÇÃO 

 

 

Art. 1º O Estágio Curricular é obrigatório para a conclusão do curso de Agronomia 

conforme:  

 RESOLUÇÃO CNE/CES 11, de 11 de março de 2002. Institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. 

 RESOLUÇÃO CES/CNE/MEC Nº 1, de 2 de fevereiro de 2006. Institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Engenharia 

Agronômica ou Agronomia e dá outras providências; 

 RESOLUÇÃO Nº 043 – CONSELHO SUPERIOR/2013. 02.07.2013. Dispõe 

sobre o regulamento das Atividades Curriculares Complementares no âmbito do 

Instituto Federal Catarinense. 

RESOLUÇÃO Ad Referendum Nº 014/2013 CONSELHO SUPERIOR. 

17/05/2013. Dispõe sobre a regulamentação dos estágios dos alunos da Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Catarinense. 

 RESOLUÇÃO Nº 045 – CONSUPER/2015. 05.08.2015. Dispõe sobre Normas 
para o estabelecimento de Acordos/Convênios de Cooperação Internacional do 

IFC. 

 Projeto Pedagógico do Curso de Agronomia do IFC - Campus Rio do Sul, de 
junho de 2016. 

 

 

CAPÍTULO II DOS 

OBJETIVOS 

 

Art.  2º São objetivos do Estágio Curricular e Extracurricular: 

a) proporcionar ao acadêmico a participação em situações de trabalho e 

experiências e ensino e de aprendizagem visando a complementação da educação 

profissional fundamentada pelo desenvolvimento de competências e habilidades; 

b) promover a integração entre a realidade acadêmica e socioeconômico como 

forma de ampliar a qualificação do futuro profissional; 

c) possibilitar a vivência de conhecimentos teóricos e práticos relacionados à sua 

formação acadêmica. 

Art. 3º O estágio curricular do curso de Agronomia é obrigatório para todos os 

acadêmicos e visa assegurar o contato do aluno com situações, contextos e instituições, 

permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações 



 

 

 

profissionais reais, servindo de experiência para um melhor exercício de sua profissão. 

 

 

CAPÍTULO III CAMPOS 

DE ESTÁGIO 

 

Art. 4º Serão considerados campos de estágio as entidades comunitárias, pessoas 

jurídicas de direito privado, órgãos de administração pública, direta, autárquica e 

fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, as instituições de ensino e ou pesquisa, o próprio Campus e profissionais 

liberais de nível superiores devidamente registrados em seus respectivos conselhos de 

classes, localizados no Brasil e no exterior. 

 

Parágrafo único. O estágio no exterior somente poderá ser realizado em países com 

os quais o Brasil mantém acordo diplomático. 

 

Art. 5º Para realização de estágio no Brasil e no exterior, em relação à unidade 

concedente do estágio, deve-se observar: 

a) existência de infraestrutura que tenham condições de proporcionar ao educando 

atividades de aprendizagem  profissional, social e cultural, observando o estabelecido na 

legislação vigente; 

b) aceitação das condições de supervisão e avaliação do Instituto Federal 

Catarinense; 

c) existência em favor do estagiário de seguro contra acidentes pessoais, cuja 

apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no Termo 

de Compromisso; 

d) a indicação de funcionário do quadro de pessoal, com formação profissional 

de nível superior na área de ciências agrárias ou áreas afins, para supervisioná-lo. 

 

 

CAPÍTULO IV 

MODALIDADE DE ESTÁGIOS 

 

Art. 6º Os estágios desenvolvidos pelo acadêmico do curso podem ser de natureza 

curricular ou extracurricular. 

Art. 7º A carga horária mínima do Estágio Curricular é de 450 horas, devendo ser 

realizado após o acadêmico (a) ter sido aprovado em todas as disciplinas e no Trabalho de 

Curso. 

§ 1º Excepcionalmente, o Estágio Curricular poderá ser realizado pelo acadêmico 

(a) que possua, no máximo, três disciplinas obrigatórias pendentes de aprovação, desde 

que alguma destas não contemple a área principal do estágio; 

§ 2º O Estágio Curricular poderá ser interrompido a qualquer momento, por 

qualquer uma das partes, mediante comunicação escrita, feita com cinco dias de 

antecedência, e comunicado ao Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, desde 

que observado o Regulamento de Estágio Curricular e Extracurricular do Curso; 

§ 3º Constituem motivos para a interrupção automática do estágio, a constatação, 

por parte do IFC - Campus Rio do Sul, de irregularidades, ou o não cumprimento do 

convencionado no Termo de Compromisso firmado entre as partes; 

§ 4º A carga horária total do Estágio Curricular poderá ser fracionada, desde que 

previsto no ANEXO 2 e respeitado a carga horária mínima de 150 horas por local de 



 

 

 

estágio. 

Art. 8º O Estágio Extracurricular poderá ser realizado em qualquer etapa de 

desenvolvimento do curso, nos campos descritos no Art. 4º deste regulamento. 

§ 1º A carga horária do Estágio Extracurricular será de livre negociação entre as 

partes; 

§ 2º O acadêmico poderá realizar diversos estágios extracurriculares durante o 

curso; 

§ 3º O Estágio Extracurricular poderá ser validado como atividade complementar de 

acordo com a Resolução nº 43 - CONSUPER/2013. 

 

CAPÍTULO V  

DAS DOCUMENTAÇÕES 

 

Art. 9º A realização de estágio curricular no Brasil envolve os seguintes 

documentos: 

a) Termo de Solicitação de Orientação de Estágio Curricular (ANEXO I); 

b) Termo de Compromisso para a Realização do Estágio Curricular do Curso de 

Agronomia (ANEXO II); 

c) Plano de Estágio (ANEXO III); 

d) Ficha de Avaliação do Estágio Curricular pela Concedente (ANEXO IV); 

e) Relatório de Estágio Curricular, conforme Guia Básico para Elaboração de Trabalho 

de Curso do IFC - Campus Rio do Sul, de 2014, ou que o vier a substituir; 

f) Cópia da apólice do Seguro de Vida; 

g) Ficha de indicação de banca de Estágio Curricular (ANEXO V) 

h) Ata de Avaliação Final do Estágio Curricular (ANEXO VI).  

 

Art. 10. A realização de estágio extracurricular no Brasil envolve os seguintes 

documentos: 

a) Termo de Compromisso para a Realização do Estágio Extracurricular do Curso de 

Agronomia (ANEXO II); 

b) Declaração de Realização de Atividades pela Concedente (ANEXO VII);  

c) Cópia da apólice do Seguro de Vida; 

 

 

Art. 11. A realização de estágio curricular no exterior envolve os seguintes 

documentos: 

a) Os previstos na Resolução 45 – Consuper 2015 e/ou legislação complementar; 

b) Termo de Solicitação de Orientação de Estágio Curricular (ANEXO I); 

i) Relatório de Estágio Curricular, conforme Guia Básico para Elaboração de Trabalho 

de Curso do IFC - Campus Rio do Sul, de 2014, ou que o vier a substituir; 

c) Ficha de indicação de banca de Estágio Curricular (ANEXO V) 

d) Ata de Avaliação Final do Estágio Curricular (ANEXO VI).  

 

Art. 12. A realização de estágio extracurricular no exterior envolve os seguintes 

documentos: 

a) Os previstos na Resolução 45 – Consuper 2015 e/ou legislação complementar; 

b) Declaração de Realização de Atividades pela Concedente; 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS RESTRIÇÕES 

 

Art. 13. É vedada a participação de parentes do acadêmico por consanguinidade até 

o quarto grau e por afinidade, na condição de orientador, supervisor ou membro da banca 

examinadora. 

 

 

SEÇÃO I 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

Art. 14. A coordenação de estágios do Curso de Agronomia é a unidade de 

coordenação, articulação e administração dos estágios. 

Art. 15. A coordenação será exercida por um servidor efetivo vinculado ao Curso de 

Agronomia. 

Art. 16. Compete ao coordenador de estágio do Curso de Agronomia: 

a) Coordenar as atividades inerentes ao desenvolvimento do estágio curricular; 

b) Manter contato, sempre que for solicitado, com os Supervisores e Orientadores, 

procurando dinamizar o funcionamento do estágio e orienta-los; 

c) Nomear a Banca de Avaliação após a sugestão do orientador; 

d) Definir e publicar as datas de defesas, respeitando o Calendário Acadêmico do 

IFC - Campus Rio do Sul; 

e) Realizar os registros acadêmicos referentes às atividades de estágio; 

f) Encaminhar para o Setor de Registros Escolares o resultado final da defesa do 

Estágio para arquivamento e registro nos históricos e documentos escolares necessários 

após o recebimento da versão final do Relatório de Estágio encaminhada pelo orientador. 

 

 

SEÇÃO II 

COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE 

 

 

Art. 17. A Coordenadoria de Integração Escola Comunidade (CIEC) é a unidade de 

coordenação, articulação e administração dos estágios do IFC – Campus Rio do Sul. 

Art. 18. Compete à CIEC: 

a) Auxiliar a coordenação de estágios na orientação dos alunos sobre o 

funcionamento dos estágios; 

b) Identificar, cadastrar e divulgar as oportunidades de Estágio; 

c) Cadastrar acadêmicos e auxiliá-los na identificação de oportunidades de Estágio; 

e) Providenciar os documentos necessários para a efetivação do Estágio. 

 

SEÇÃO III 

ORIENTADOR 

 

Art. 19. O orientador de estágio deverá pertencer ao quadro efetivo do IFC – 

Campus Rio do Sul e atuar como docente ativo no Curso de Agronomia. 

Parágrafo único. É obrigatória a existência de orientador de estágio quando se tratar 

de estágio curricular e, não obrigatória, quando se tratar de estágio extracurricular. 

Art. 20. Compete ao orientador de estágio: 

a) Orientar os acadêmicos na escolha do tema e campo de estágio; 



 

 

 

b) Orientar os acadêmicos, individual ou coletivamente, sobre as modalidades de 

estágio; 

c) Orientar os acadêmicos na elaboração do Plano de Estágio, na conduta junto à 

empresa e na elaboração do Relatório de Estágio; 

d) Avaliar o Relatório de Estágio; 

e) Sugerir os membros da banca examinadora para a Coordenação de Estágio; 

f) Encaminhar aos membros da banca examinadora o Relatório de Estágio 

curricular do acadêmico; 

g) Coordenar a apresentação da defesa do estágio curricular, preencher a ata de 

avaliação da defesa e encaminhar à Coordenação de Estágio. 

h) Encaminhar a versão final do Relatório de Estágio curricular, em meio digital, à 

Coordenação de Estágio. 

Parágrafo único. Em caso de afastamento do orientador o mesmo deverá indicar um 

coorientador/substituto, observando os critérios previstos no Art. 13º. 

 

 

SEÇÃO IV 

CONCEDENTE 

 

Art. 21. Cabe à concedente: 

a) Proporcionar ao estagiário (a) o aprendizado de competências próprias da 

atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento 

para a vida cidadã e para o trabalho, oferecendo instalações adequadas que propiciem a 

realização de atividades de aprendizagem profissional, social e cultural; 

b) Oportunizar ao orientador acesso ao local do estágio durante todo o período de 

desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Estágio; 

c) Zelar pelo cumprimento das cláusulas pactuadas no Termo de Compromisso; 

d) Permitir que estagiário (a) inicie seu estágio somente quando o Termo de 

Convênio, Termo de Compromisso e o Plano de Estágio estiverem devidamente assinadas 

por todas as partes envolvidas; 

e) Ao término do estágio, entregar a Ficha da Avaliação do Estagiário ao IFC – 

Campus Rio do Sul; 

 Parágrafo único. Em caso de estágio extracurricular, emitir Declaração de 

Realização de Atividades; 

 

 

SEÇÃO V 

SUPERVISÃO 

 

Art.  22. Compete ao Supervisor de estágio curricular no Brasil e no exterior: 

a) Acompanhar as atividades do acadêmico; 

b) Realizar a avaliação do estágio; 

c) Preencher a Ficha de Avaliação do Estágio Curricular fornecida pelo IFC – 

Campus Rio do Sul, e devolvê-la assinada e carimbada. 

§ 1º O supervisor deve possuir formação de nível superior em ciências agrárias ou 

áreas afins; 

§ 2º Nos estágios curriculares realizados no exterior, a carga horária excedente à 

obrigatória poderá ser validada como atividade complementar, desde que atenda os 

requisitos para tal. 

 



 

 

 

 

SEÇÃO VI     

ESTAGIÁRIO (A) 

 

Art. 23. Compete ao estagiário (a): 

a) Escolher o orientador observando o quadro docente do curso e matricular-se na 

disciplina Estágio Curricular; 

b) Apresentar ao orientador o Plano de Estágio; 

c) Participar de todas as etapas previstas para a realização do estágio; 

d) Comunicar com antecedência, ao orientador, as alterações e/ou adaptações não 

previstas; 

e) Elaborar o Relatório de Estágio contendo descrição das atividades do estágio, 

emitindo opinião frente ao exposto, discutindo as técnicas relatadas e embasando a 

discussão em bibliografia científica e técnica; 

f) Responsabilizar-se pela entrega do Relatório de Estágio ao orientador; 

g) Arcar com as despesas inerentes à contratação do seguro de acidentes referente 

ao estágio, salvo quando ofertado pela concedente ou pelo IFC – Campus Rio do Sul; 

h) Apresentar, de forma oral, o Relatório de Estágio para a Banca de Avaliação; 

i) Entregar, em até 30 dias após a aprovação da defesa, a versão corrigida do 

Relatório de Estágio, em meio digital, ao professor orientador. 

 

                              SEÇÃO VII   

                                 BANCA DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 24. A Banca de Avaliação do Estágio Curricular será composta por três 

profissionais, sendo um deles o orientador e dois profissionais de nível superior em 

ciências agrárias ou áreas afins, podendo um dos membros da banca ser um profissional 

externo ao quadro docente do IFC – Campus Rio do Sul. 

§ 1º Professores em caráter de substituição, temporário e voluntário poderão 

participar como membros da Banca de Avaliação; 

§ 2º Fica vedada a participação do Supervisor de Estágio como membro da Banca 

de Avaliação. 

Art. 25. Compete à Banca de Avaliação: 

a) Realizar a leitura prévia do Relatório de Estágio; 

b) Avaliar a apresentação do Relatório de Estágio, sugerindo correções, se 

houverem, atribuindo uma nota para o estagiário (a) conforme estabelecido no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 26. A avaliação do estágio será feita com base na avaliação do Supervisor do 

Estágio, do Professor Orientador e da apresentação do Relatório de Estágio para a  Banca 

de Avaliação, em sessão pública. 

§ 1º Cada um dos segmentos avaliadores citados no caput do artigo, atribuirá uma 

nota de 0 a 10 sobre o que lhe couber avaliar; 

§ 2º A avaliação do Supervisor do estágio junto à empresa, será de acordo com o 

preenchimento de formulário padrão encaminhado pela CIEC e terá peso de 40% da nota 

final; 



 

 

 

§ 3º A avaliação do Relatório de Estágio pelo professor orientador, considerando a 

formatação padrão, apresentação, coerência das informações, desenvolvimento, 

conclusões e referências bibliográficas, terá peso de 20% sobre a nota final; 

§ 4º A Banca de Avaliação, após ter realizado a leitura do relatório e assistido a 

apresentação oral, fará suas arguições ao acadêmico e atribuirá uma nota, a qual terá peso 

de 40% sobre a nota final. 

Art. 27. Para ser aprovado no Estágio Curricular, o estagiário deverá obter nota 

igual ou superior à prevista no Projeto Pedagógico do Curso. 

Parágrafo único. Em caso da não obtenção da nota mínima para aprovação, o 

acadêmico deverá realizar nova apresentação oral, no prazo estabelecido pela 

Coordenação de Estágio, respeitando as condições sugeridas pela Banca de Avaliação. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA APRESENTAÇÃO DO ESTÁGIO PERANTE A BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 28. O aluno fará a apresentação oral do seu estágio em sessão pública perante 

banca examinadora. A apresentação do estágio perante a banca fica condicionada a 

entrega de toda a documentação necessária e à aprovação do relatório de estágio pelo 

orientador do estágio. 

Art. 29. O tempo da apresentação do estágio será de até 90 (noventa) minutos, 

sendo que: 

§ 1º O estagiário (a) disporá de no mínimo 20 (vinte) minutos e de no máximo 30 

(trinta) minutos para expor sua apresentação; 

§ 2º Cada membro da Banca Examinadora disporá de até 20 (vinte) minutos para 

arguir o aluno estagiário. 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 30. Os casos omissos serão definidos pela Coordenação do Curso, Núcleo 

Docente Estruturante e Colegiado do Curso. 

 

Art. 31. Este Regulamento de Estágio entra em vigor na data de sua aprovação 

pelo Colegiado do Curso de Agronomia, passa a valer para todos acadêmicos 

independente do ano de ingresso e revoga o Regulamento de Estágio Curricular do Curso 

de Agronomia de 03.07.2014. 

 

Rio do Sul, 28 de fevereiro de 2018. 

 

Colegiado do Curso de Agronomia 


