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DATA ATIVIDADE 

Não há - Data limite para entrega da solicitação de estágio (*) (ver item 6) 

31/01/2022 

 

- reunião da COE para avaliar as solicitações de estágio 

- Divulgação em edital e via e-mail das solicitações aprovadas 

07/02/2022 - 2a reunião da COE para avaliar pendências e pedidos de reconsideração 

24/02/2022 (5ª feira) 

31/03/2022 (5ª feira) 

29/04/2022 (6ª feira) 

13/05/2022 (6ª feira) 

- Datas para as apresentações mensais do caderno de estágio ao professor 

orientador juntamente com a ficha de avaliação mensal preenchida e 

assinada pelo supervisor de estágio (página 6) 

16/05/2022 (2ª feira) - Reunião da COE para atribuição das notas finais 

- (*) solicitação de estágio: por meio de matrícula via SIGA 

 

Condições para a realização do estágio obrigatório: 

-  Efetuar matrícula na disciplina CQ043 no SIGA no período entre 20 a 26 de janeiro de 2022, conforme 

Resolução 52/21 – CEPE. 

- O interessado deve ter sido aprovado em 50% do Curso de Bacharelado (cerca de 1500h). 

- Disponibilidade de cerca de 20 horas semanais para realizar o estágio. 

- O total de carga horária de atividades acadêmicas, no semestre em questão, não deverá ultrapassar 50 

horas semanais (incluindo aulas, estágio, iniciação científica, monitoria, etc). Alunos com total acima 

de 50h semanais somente terão o pedido de estágio aceito mediante aprovação do Colegiado. 

 

2) Carga Horária de Estágio: 

- 270 horas (entre 19 e 20 horas /semana    14 semanas) 

- Carga horária mínima (75%) = 203 horas 

 

3) Supervisor e Orientador: 

SUPERVISOR 

Unidade concedente do estágio 

ORIENTADOR 

Instituição de ensino 

- responsável imediato (chefe, docente, etc...) 

- elaboração do plano de atividades 

- acompanha a execução do plano de atividades 

- discussão dos resultados 

- controle de frequência 

- professor da COE 

- acompanhamento pedagógico 

- avalia o cumprimento das atividades 

- avaliação dos relatórios (caderno) 

 

4) Remuneração: 

- estágios obrigatórios: remuneração opcional  

- estágios não-obrigatórios: devem ser sempre remunerados 

(Obs.: se não houver remuneração deve-se encerrar assim que completar 270h!) 

 

5) Formulários - para solicitar o estágio obrigatório deverão ser entregues para a COE: 

- 1 via do plano de atividades (Anexo 1, página 4) 

- 1 via do cadastro (Anexo 2, página 5) 



- enviar o histórico escolar com IRA (obtido no portal do aluno) por e-mail para laurocdj@gmail.com 

ou zawadzki@ufpr.br 

- 1 via do Termo de Compromisso de Estágio (ver próximo item) 

 

6) Termo de Compromisso de Estágio (Contrato): 

- o Termo de Compromisso é providenciado pela própria Empresa ou através dos agentes de integração 

(ex.: CIEE, IEL, etc ...) 

- Apenas quando a Empresa não possuir modelo próprio de Termo de Compromisso nem convênio com 

agentes de integração deve-se utilizar o modelo padrão da UFPR (disponível no seguinte endereço 

eletrônico: http://www.prograd.ufpr.br/portal/coafe/ue/”. Clicar em “formulários”) 

- Preencher conforme as instruções da home-page. 

- Dados: 

▪ Carga horária: 20/21h semanais, em horário flexível 

▪ Data de início sugerida: 07/02/2022 ou 14/02/2022 (sugestão para que haja tempo 

hábil de regularizar toda a documentação antes do início do estágio) 

▪ Data de encerramento sugerida: 15/05/2022- prazo máximo 

- O site irá gerar um arquivo pdf que deverá ser assinado e enviado para a COE (1 via)  

- As assinaturas do Professor Orientador e do Coordenador do Curso serão obtidas posteriormente 

 

Observação: 

- Carga horária e datas de início e término poderão ser definidas pela Empresa (desde que dentro do 

semestre letivo: de 31 de janeiro a 15 de maio de 2022). 

 

7) Seguro: 

- Estágios realizados na UFPR: Apólice providenciada pela Universidade. 

- Estágios realizados em Empresas: Apólice providenciada pela Empresa (Obs.: em caso de estágio 

obrigatório o seguro pode ser pago pela UFPR inserindo-se o número da apólice disponível na home-

page da PROGRAD) 

 

8) Plano de atividades (anexo 1, página 4) 

- O plano de atividades deve compatível com as atividades de um profissional de Química, nível 

superior. 

- Se estiver realizando iniciação científica apresentar o projeto de IC. O estágio não deve ser realizado 

no mesmo tema nem com o mesmo orientador/laboratório 

- Não serão permitidas atividades que não venham a contribuir para a formação do estagiário (também 

conhecidas como mão-de-obra barata).  

charge: Fabrício Guerra 

www.unicavoz.wordpress.com 

 

9) Contagem de carga horária: 

- Máximo de 6 horas diárias e 30 h semanais (máximo permitido por Lei); 

- Não computar horas de estágio à noite em locais onde não há expediente à noite; 

- Reservar tempo para almoço e deslocamento ao local de estágio. 

 

10) Caderno de estágio:  

O Caderno de estágio é obrigatório e de formato manual para as atividades de estágio PRESENCIAIS e 

deverá ser exclusivo para anotações pertinentes ao andamento do estágio. 



Deve ser, preferencialmente, de capa dura, com páginas numeradas (sugere-se o uso de caderno ata). E 

deve ser apresentado ao professor orientador ao final de cada mês (em datas pré-fixadas e divulgadas). 

O “caderno de estágio” pode ser substituído por um documento eletrônico em .doc ou .pdf, 

excepcionalmente no caso de estágios realizados de maneira remota. 

 

Deverão ser relatados os seguintes itens: 

- Data e horário de início e término da atividade do dia  

- Título da atividade do dia 

- Objetivo da realização da atividade do dia 

- Carga horária realizada no dia e somatório da carga horária trabalhada desde o início do estágio 

- Relato das atividades realizadas, acrescido de resultados obtidos, tabelas, gráficos, espectros, etc ... 

- Discussão dos resultados demonstrando o aprendizado obtido 

 

Observações:  

- A finalidade do caderno é manter o histórico dos experimentos, de modo a facilitar a condução da sua 

parte experimental, permitir a reprodução dos experimentos e a continuidade do trabalho;  

- o caderno será sempre devolvido ao aluno após cada apresentação; 

- se houver pesquisa bibliográfica o fruto desta atividade deverá ser detalhadamente apresentado no 

caderno para que as respectivas horas sejam computadas. 

- o caderno será devolvido ao estudante ao final do estágio. 

 

11) Ficha de avaliação: Anexo 3, página 6 

 As fichas de avaliação devem ser apresentadas ao final de cada mês ao professor orientador. Devem 

ser preenchidas e assinadas pelo supervisor do local do estágio 

 A ficha de avaliação deve ser entregue junto com o caderno de atividades (caderno de estágio?)??? 

 

12) Acompanhamento do estágio: 

Cada estagiário terá um professor orientador indicado pela COE. 

Assim que for divulgado o resultado da avaliação da solicitação de estágio, o estagiário deverá entrar em 

contato com o Professor Orientador para o agendamento da primeira reunião do semestre, quando receberá as 

primeiras instruções e esclarecimentos. 

O estagiário deverá ser reunir com seu Orientador ao final de cada mês, em data estipulada pela COE no 

formulário Anexo 3, ou em data previamente combinada com o orientador. Nestas reuniões o estagiário deverá: 

- Apresentar o caderno de estágio com a descrição atualizada das atividades realizadas até o momento;  

- Apresentar a ficha de avaliação mensal preenchida pelo supervisor; 

- Fazer uma avaliação crítica do estágio, mencionando eventuais dificuldades encontradas. 

 

Observação: A não apresentação do caderno e da ficha de avaliação nos prazos estipulados implica em 

interrupção da contagem de carga horária e redução de nota. 

 

13) Atribuição de notas e aprovação: 

 Para aprovação a média deve ser maior ou igual a 50. A carga horária de estágio validada pela COE 

deve ser de no mínimo 203 e no máximo 270 horas. 

 

Fórmula: Média = [(O + S)   2]    [carga horária realizada    270] 

sendo 

O      = nota do professor orientador (0 a 100) 

S       = nota do supervisor do campo através das fichas de avaliação (0 a 100) 

 

Obs.: A nota do professor orientador envolverá os seguintes critérios: 

- qualidade do caderno: legível, organizado, com datas e horas trabalhadas, discussão de resultados; 

- assiduidade às reuniões, entrega e retirada do caderno nos prazos; 

- cumprimento das sugestões e anotações feitas pelo orientador no caderno. 

 

 

 

 



ANEXO 1 

PLANO DE ATIVIDADES – ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (CQ043) 

BACHARELADO EM QUÍMICA – UFPR 2s/2021 

 

ALUNO: _________________________________________________________ 

 

TÍTULO DO PROJETO: 

 

 

 

OBJETIVOS PROPOSTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS: (Planejar-se para completar 270 horas até 15/05/2022) 

Mês Atividade 

Fevereiro/2022 

 

 

 

 

 

 

Março/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Abril/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Maio/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARO QUE LI E ESTOU CIENTE DAS NORMAS E PRAZOS ESTIPULADOS PELA COE  

 

 

 

 

______________________                _______________________                     _____________________ 

Aluno                                                 Supervisor (Empresa)                            Prof. Orientador (COE) 



ANEXO 2 

 

CADASTRO - CQ043 

 

Estágio Obrigatório – Bacharelado em Química - UFPR   

 

ESTAGIÁRIO: ______________________________________________________________ 

TELEFONE PARA CONTATO: ______________E-MAIL: __________________________ 

 

DEPARTAMENTO/EMPRESA: _______________________________________________ 

ENDEREÇO _______________________________________________________________ 

SUPERVISOR NA EMPRESA: ________________________________________________ 

TELEFONE PARA CONTATO: ______________E-MAIL: __________________________ 

 

Preencher o quadro abaixo com os códigos das disciplinas que pretende cursar. Em seguida, preencher os 

horários que serão dedicados às atividades de: 

- estágio (E); 

- outras atividades acadêmicas (IC, PET, PVA, PID....) 

- outras atividades não relacionadas à UFPR (O)  

 2a. f 3a. f 4a. f 5a. f 6a. f 

07:30 – 08:00      

08:00 – 08:30      

08:30 – 09:00      

09:00 – 09:30      

09:30 – 10:00      

10:00 – 10:30      

10:30 – 11:00      

11:00 – 11:30      

11:30 – 12:00      

12:00 – 12:30      

12:30 – 13:00      

13:00 – 13:30      

13:30 – 14:00      

14:00 – 14:30      

14:30 – 15:00      

15:00 – 15:30      

15:30 – 16:00      

16:0 – 16:30      

16:30 – 17:00      

17:00– 17:30      

17:30 – 18:00      

18:00 – 18:30      

18:30 – 19:00      

19:00 – 20:00      

20:00 – 21:00      

21:00 – 22:00      

22:00 – 23:00      

 

ATENÇÃO - HORÁRIO PARA ESTÁGIO: 

- máximo 6 horas/dia e 30 horas/semana evitando horários fragmentados 

- somente horários diurnos 

- prever horário de almoço e transporte à Empresa 

O plano de atividades será acompanhado por outras pessoas além do Supervisor (exemplo: alunos de pós-

graduação, desde que comprovem vínculo institucional). Neste caso, cite nome e-mail e o vínculo do pós-

graduando: ________________________________________________ 



 

ANEXO 3 

 

Ficha de Avaliação – CQ043 

Estágio Obrigatório – Bacharelado em Química 
 

A SER PREENCHIDA PELO SUPERVISOR NO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

2º semestre /2021 

AVALIAÇÃO: 

(   ) primeira –  até 24/02/2022; desejável 70 h de estágio 

(   ) segunda     –  até 31/03/2022; desejável 170 h de estágio 

(   ) terceira      –  até 29/04/2022; desejável 250 h de estágio 

(   ) quarta        –  ao totalizar 270 h de estágio  (até 13/05/2022) 

 

 

Estagiário: __________________________________________________________ 

 

Supervisor do Campo de Estágio: ________________________________________ 

 

Professor Orientador: __________________________________________________ 

 

CARGA HORÁRIA REALIZADA DESDE O INÍCIO DO ESTÁGIO: __________ 

 

 

DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO: 

ASSINALAR CADA ÍTEM COM A RESPECTIVA PONTUAÇÃO 

 Muito Bom Bom Regular Insuficiente 

 

Assiduidade 

 

20 

 

15 

 

10 

 

0 

 

Criatividade 

 

20 

 

15 

 

10 

 

0 

 

Iniciativa 

 

20 

 

15 

 

10 

 

0 

 

Cumprimento do plano de trabalho 

proposto 

 

20 

 

15 

 

10 

 

0 

 

Domínio do Conhecimento e  

habilidades envolvidas no estágio 

 

20 

 

15 

 

10 

 

0 

 

SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO: _______________ 

 

Comentários adicionais:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Curitiba, ____ de _______________ de ______ 

 

________________________________________ 

Assinatura do Supervisor do Campo 


