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APRESENTAÇÃO
O presente Manual de Estágio Supervisionado, objetiva estabelecer normas, orientações e

controles das atividades de estágios supervisionados do curso de graduação em Engenharia Civil da
Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão - Facema, bem como definir as obrigações e
responsabilidades dos alunos estagiários e dos professores, uniformizar e disciplinar a apresentação dos
relatórios de acompanhamento e, ainda, sistematizar o processo avaliativo.
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CONCEPÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
O Curso de Engenharia Civil da Facema está voltado para a formação e o desenvolvimento da

capacidade criativa e crítica dos profissionais, mas, sobretudo, com uma visão mais completa das novas
ferramentas que se acercam do exercício na Engenharia Civil no mundo, surgindo um profissional capaz de
atuar nas fases essenciais de um projeto de engenharia, conseguindo conceber, planejar, dimensionar,
construir e operar os sistemas estruturais e materiais da Engenharia Civil.
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA CIVIL

3.1 OBJETIVOS
Objetivo Geral
 Oportunizar ao estudante uma convivência com os problemas reais do exercício profissional num
confronto direto entre a teoria e a prática, exercitando sua capacidade de observar, organizar, planejar
e propor soluções em situações reais do seu campo de atuação.
Objetivos Específicos
 Capacitar o estagiário para atividades de investigação, análise e intervenção na realidade profissional
específica;
 Possibilitar a aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso;
 Proporcionar contato com novas alternativas de trabalho e de produção;
 Viabilizar a realização de experiências em situações concretas, relacionadas com a área de
conhecimento do curso;
 Possibilitar a construção de suas próprias competências e habilidades a partir da situação em que se
encontra, frente a um futuro desempenho profissional;
 Adquirir uma atitude de trabalho sistematizado, desenvolvendo a consciência da produtividade.

O Estágio supervisionado obrigatório contempla 360 horas de duração realizado na área de
Engenharia Civil, de livre escolha do acadêmico, podendo englobar atividades práticas em campos de
estágio ou laboratorial (interno ou externo à Facema);
Deve permitir a integração do processo de ensino, pesquisa e aprendizagem, desenvolvendo
atitudes profissionais, proporcionando aos alunos a oportunidade de aplicar as habilidades desenvolvidas
durante o curso, tendo a oportunidade de conhecer a realidade do mercado de trabalho.
O Estágio Supervisionado é de responsabilidade da Coordenação Geral de Estágio, Coordenação do
Curso de Engenharia Civil, e do(a) Professor(a) de Estágio.
Haverá ainda um Supervisor de Campo que deverá ser o profissional responsável pelo
acompanhamento do estagiário, nos diversos campos do estágio conveniados. É com o supervisor de
campo que o estagiário desenvolverá as suas atividades diárias, com o objetivo de cumprir o plano de
trabalho. Deve ser um profissional de nível superior da área de Engenharia Civil e afins (conforme
delimitadas pelo CREA e pelo CAU), vinculado ao campo de estágio.
As 360 horas estão distribuídas nas seguintes disciplinas:
3.2 Estágio supervisionado I:


Atividade individual orientada pelo Professor de Estágio do Curso de Engenharia Civil da Facema e um
supervisor da Empresa ou Instituição, de acordo com o plano de trabalho previamente estabelecido;



Apresentação de relatório das atividades desenvolvidas no prazo estabelecido.

Nesta primeira fase do Estágio, busca-se a familiarização do discente com as práticas profissionais e seu
ambiente. Disciplina do 9º Período.
3.3 Estágio supervisionado II:


Atividade individual orientada pelo docente da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado do
Curso de Engenharia Civil da Facema e um supervisor de Empresa ou Instituição, de acordo com plano
de trabalho previamente estabelecido;



Apresentação de relatório das atividades desenvolvidas no prazo estabelecido.

Nesta segunda fase do estágio, busca-se que o discente consiga executar tarefas delegadas por seus
supervisores. Disciplina do 10º Período.
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CONDIÇÕES BÁSICAS PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS



Estar matriculado e frequentando as aulas do curso de Engenharia Civil da Facema;



Estar matriculado na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado;



Realizar Termo de Compromisso de Estágio entre as partes envolvidas: Estagiário, Facema e Empresa,
profissional autônomo, ou Instituição Concedente de Estágio;



Desenvolver um Plano de Trabalho que apresente as atividades que serão desenvolvidas no estágio,
em comum acordo com o Professor Orientador e Supervisor de Campo da Empresa ou Instituição;
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CARGA HORÁRIA
O estágio terá carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas de atividades, dividido em

duas disciplinas de 180 h cada uma. A carga horária de estágio é de no máximo de seis horas (6 h) diárias e
trinta horas semanais (30 h), de maneira a não interferir nas demais atividades acadêmicas do estagiário.
A frequência do Estagiário ao seu local de estágio é feita através do Formulário de Controle de
Frequência de Estágio, sob a responsabilidade da Empresa, Profissional Autônomo ou Instituição
Concedente do Estágio.
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CAMPOS DE ESTÁGIO
As atividades das disciplinas de estágio poderão ser desenvolvidas nos mais diversos campos:



laboratórios do curso de Engenharia Civil da Facema;



entidades de direito privado e órgãos da administração pública, ligadas à área de Engenharia Civil ou
afins (conforme delimitadas pelo CREA e pelo CAU);



escritórios de profissionais autônomos com experiência comprovada na área de Engenharia Civil e
Arquitetura;



instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico;



instituições de economia mista, fundações ou cooperativas.

Cabe ao aluno, em conjunto com a Facema, buscar o credenciamento, a seleção e a catalogação
dos campos de estágio, para a escolha, e em tempo hábil, solicitar os convênios com as empresas,
profissionais ou instituições fornecedoras de estágio. Poderão ser aceitas indicações dos campos de estágio
por parte de docentes, discentes e comunidade em geral.
O Estágio Curricular Supervisionado poderá ser realizado pelo aluno por uma das seguintes formas:
I

como estagiário em empresa legalmente constituída;

II

como estagiário em atividades desempenhadas por profissionais liberais de nível superior,
devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional (CREA e pelo CAU);

III

como funcionário de empresa legalmente constituída desde que nela exerça funções técnicas
compatíveis com o curso de Engenharia Civil. Nesta situação a avaliação do estágio, deverá ser feita
pelo professor orientador e o coordenador de curso, sem a participação e responsabilidade do
Supervisor de Campo;

IV

como sócio-administrador, empresário individual desde que exerça funções técnicas compatíveis com
o curso de Engenharia Civil. Nesta situação a avaliação do estágio, deverá ser feita pelo professor
orientador e o coordenador de curso, sem a participação e responsabilidade do Supervisor de Campo.
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DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O estágio supervisionado é curricular e, portanto, integrante da matriz curricular do curso. Assim

sendo, está sujeito às mesmas normas e diretrizes de qualquer outra disciplina, com avaliação de
desempenho e de conteúdo, devendo alcançar o grau mínimo vigente no Regimento da IES para ser
aprovado.
Durante o período de estágio, o aluno deverá elaborar dois (dois) Relatórios parciais,
correspondentes a 90h de estágios, cada um e, ao final, um relatório geral do estágio.
A avaliação das atividades e dos relatórios desenvolvidos serão feitas pelo Professor de Estágio e
pelo Supervisor (a) de Campo.
A avaliação do Supervisor de Campo será feita, em duas oportunidades, através de um questionário
fornecido pelo Professor da disciplina de Estágio. Cada nota dada no questionário corresponderá a 50% do
total da avaliação das primeira e segunda nota, respectivamente. Os outros 50% serão obtidos através da
avaliação, pelo Professor da disciplina, do relatório parcial correspondente a 90 horas.
A terceira nota será atribuída pelo Professor de Estágio, mediante a correção e avaliação do
relatório final do estágio realizado pelo aluno.
Para que o discente seja aprovado na disciplina de estágio obrigatório supervisionado deve obter
média 7,0 (sete) ou superior, resultado da nota obtida no Relatório Final e na média das avaliações do
Professor e do Supervisor de Campo.

7.1 Plano de estágio
O plano de estágio refere-se à elaboração de um documento formal pelo estagiário, em conjunto
com o Professor, apresentado ao Supervisor de Campo, no qual ficam evidenciados os objetivos a serem
alcançados, a área de atuação e a discriminação das atividades a serem desenvolvidas.

Deverá ser elaborado em formulário próprio, emitido em duas vias, sendo: uma via para o campo
de estágio; e a segunda deverá ser encaminhada à Coordenação. O plano de estágio tem como finalidade
orientar o estagiário no desenvolvimento de seu trabalho, bem como servir de instrumento para o
acompanhamento, controle e avaliação de desempenho do estagiário, servindo de orientação às ações do
estágio.
7.2 Relatório final
Deverá conter a descrição das atividades realizadas ao longo das 180h de estágio, sua discussão,
sugestões e conclusões. Os Relatórios Finais de Estágio Supervisionado I e II deverão ser avaliados pelo
Professor(a) de Estágio e serão elaborados seguindo os procedimentos apropriados e as especificidades
conforme o que está orientado pelo Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmico-Científico da Facema
que se encontra disponível no link http://facema.edu.br/site/wp-content/uploads/2012/03/ELABORAÇÃODE-TRABALHOS-ACADÊMICO.pdf
7.3 Avaliação do Supervisor de Campo
O estagiário será avaliado pelo Supervisor de Campo da empresa/instituição ou profissional
autônomo, de acordo com os seguintes itens:
- Qualidade do trabalho;
- Criatividade e inovação;
- Cumprimento das tarefas programadas;
- Espírito inquisitivo;
- Iniciativa, autodeterminação e interesse;
- Conhecimentos;
- Assiduidade;
- Disciplina e responsabilidade;
- Sociabilidade;
- Cooperação;
Caso após todo o processo de avaliação não obtenha a média final para aprovação, o estudante
será considerado reprovado no Estágio Curricular Supervisionado, devendo realizá-lo novamente no
semestre seguinte.
A supervisão dos estágios é feita pela Coordenação Geral de Estágio, pela Coordenação do curso e
pelo Professor(a) da disciplina de Estágio.
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ATRIBUIÇÕES

8.1 Coordenação de Engenharia Civil


Indicar o(a) Professor(a) da disciplina de Estágio;



Coordenar as disciplinas Estágio Supervisionado I e II;



Estar ciente de todos os convênios estabelecidos e dos acontecimentos no decorrer do estágio
supervisionado.

8.2 Coordenador(a) Geral de Estágio


Manter contato com as Instituições, empresas e/ou profissionais para atender as necessidades dos
alunos;



Acolher as propostas feitas por instituições, empresas e/ou profissionais, para a realização de
estágios a fim de compatibilizá-las com as necessidades de formação dos alunos.

8.3 Professor(a) de Estágio


Planejar as atividades de orientação, acompanhamento e avaliação dos estagiários;



Estabelecer juntamente, com o estagiário, o Plano de Atividades do Estágio;



Avaliar o desempenho acadêmico e prático dos alunos nos encontros de orientação de estágio;



Avaliar o desempenho do estagiário, através de uma ficha de avaliação;



Orientar o estagiário quanto a realização de suas atividades.

8.4 Supervisor de campo:


avaliar o desempenho do estagiário, através de uma ficha de avaliação;



inserir o estagiário em unidade concedente, orientá-lo e informá-lo quanto às normas dessa unidade;



acompanhar e orientar o estagiário durante a realização de suas atividades;



Controlar a presença do aluno no local de estágio, através de uma folha de presença.

8.5 Alunos (estagiários)


Providenciar os documentos para a execução do Termo de Compromisso de Estágio, junto à
Coordenação;



Estabelecer juntamente, com o professor, o Plano de Atividades do Estágio;



Respeitar as normas e a rotina de trabalho da Instituição onde será feito o estágio;



Manter o respeito aos profissionais e funcionários da Instituição onde realizam o estágio;



Ser pontual e cumprir rigorosamente os horários estipulados para o estágio;



Respeitar os preceitos éticos, morais e legais da profissão;



Apresentar-se corretamente trajado, de acordo com regras da Instituição;



Utilizar, obrigatoriamente, os EPI’s necessários no local e tipo de estágio;



Participar dos encontros de orientação, cumprindo a frequência mínima obrigatória;



Apresentar ao professor orientador as atividades realizadas ao longo do estágio, cumprindo o
cronograma estabelecido;



Cumprir os prazos estabelecidos e divulgados pelo professor para a apresentação de levantamento de
informações e relatórios parciais, bem como para a entrega do relatório final do estágio;



Elaborar os relatórios parciais e final de estágio.

ANEXO I
MODELO - PLANO DE ESTÁGIO

ENGENHARIA CIVIL
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
PLANO DE ESTÁGIO
1. ESTAGIÁRIO(A)
NOME:

Matrícula:

Curso:

Período:

RG Nº

Órgão emissor:

CPF:

e-mail:

Telefone:

2. INSTITUIÇÃO / EMPRESA CEDENTE
NOME:
ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO
ESTADO:

CIDADE:
CEP:

FONE:

CONTATO:

FONE:

SUPERVISOR:

FONE:

CARGO/FUNÇÃO:

CREA:

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO:
3. DADOS SOBRE O ESTÁGIO
TÍTULO/ÁREA:
PERÍODO:
TOTAL DE HORAS PREVISTAS:
4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

5. OBJETIVOS

Nº HORAS SEMANAIS:

6. MATERIAIS E MÉTODOS

7. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CRONOGRAMA

Caxias,
Assinatura do candidato(a)

8. CIÊNCIA DO PROFESSOR DO ESTÁGIO
DE ACORDO

SIM

NÃO

OBS:

Caxias,
Assinatura do orientador(a)
9. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS DO(A) ALUNO(A) (uso exclusivo da coordenação)
PERÍODO:

ANO DE INGRESSO:

DISCIPLINAS PENDENTES
COEFICIENTE DE RENDIMENTO ESCOLAR – CRE:
10. PARECER DO COORDENADOR
DE ACORDO

SIM

NÃO

OBS:

Caxias,
Assinatura do Coordenador

ANEXO II
MODELO – CONTROLE DE FREQUENCIA

ENGENHARIA CIVIL
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
CONTROLE DA FREQUENCIA DE ESTÁGIO
1. DADOS GERAIS
NOME DO ESTAGIÁRIO:

Matrícula:

LOCAL DE ESTÁGIO:
SUPERVISOR DE CAMPO:
VISITA DO ORIENTADOR:

Data (Dia e mês)

Entrada

Saída

Rubrica

Caxias,
Assinatura do Professor de Estágio

ANEXO III
MODELO – FICHA AVALIATIVA DO SUPERVISOR DE CAMPO

ENGENHARIA CIVIL
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Esta ficha avaliativa de estágio supervisionado faz parte do processo de acompanhamento de estágio e
auxilia o Curso de Engenharia Civil na supervisão e avaliação do estágio de seus alunos.
1 DADOS GERAIS
NOME DO ESTAGIÁRIO:

Matrícula:

LOCAL DE ESTÁGIO:
SUPERVISOR DE CAMPO:

2 DESCRIÇÃO

NOTA

Demonstrou responsabilidade e comprometimento com a realização do estágio
Demonstrou conhecimento teórico na realização das atividades em campo
Demonstrou conhecimento prático na realização no desempenho das atividades
Teve iniciativa na realização das atividades de estágio
Realizou as atividades propostas nos prazo estipulados
Respeitou as normas de organização do campo de estágio
Foi pontual em relação ao cumprimento de horários
Relacionou-se de modo adequado com os profissionais do campo de estágio
Manteve discrição e sigilo sobre atividades e informações a si confiadas
Teve zelo no uso de instalações, materiais, equipamentos do campo de estágio
Demonstrou aptidão ao exercício profissional
Teve cuidado com a apresentação pessoal
*NOTA VARIANDO DE 0 (ZERO) a 10 (DEZ).

Sugestões/críticas à realização do estágio:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________
Assinatura do Supervisor de campo

