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CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

 

Art. 1º. O Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura em Química do 

Campus Medianeira da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR/MD) reger-se por este Regulamento que está consoante às normas 

estabelecidas na lei 11.788 de 2008, pela Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de 

fevereiro de 2002, pela Resolução CNE/CP, Nº 1, de 15 de maio de 2006 e no 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química da UTFPR/MD. 

 

Art. 2º Nos termos da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, art. 1º “estágio é 

ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 

visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos” 

  

Art. 3º. As atividades do Estágio Supervisionado serão organizadas nas 

modalidades de Estágio Curricular Obrigatório e de Estágio Não-Obrigatório 

conforme disposto no presente regulamento. 

 

 

CAPÍTULO II - DAS DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS 

 

 

Art 4º. O Estágio Obrigatório é um componente curricular de caráter teórico-

prático do Curso de Licenciatura em Química da UTFPR/MD e tem por objetivo 

facilitar, ao aluno, o estabelecimento de correlações entre os conhecimentos 

adquiridos ao longo de sua formação acadêmica e a vivência da realidade do 

cotidiano das Instituições onde o exercício de sua profissão é requerido.  
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Art 5º. Estágio Não-Obrigatório constitui-se em atividade complementar à 

formação do acadêmico. Realizado por livre escolha do mesmo e que possibilita 

ao estudante a ampliação da sua formação profissional. 

 

CAPÍTULO III - DA FINALIDADE 

 

Art. 6º. O Estágio Supervisionado em Licenciatura em Química é o momento 

utilizado para a concretização da prática em suas diferentes dimensões, e tem por 

objetivos: 

I - oportunizar ao licenciando a vivência de diferentes situações reais do processo 

de ensino e aprendizagem de Química; 

 

II - proporcionar a reorganização, a integração e a socialização do conhecimento, 

bem como a implementação de inovações didático-pedagógicas que estimulem 

mudanças qualitativas na aprendizagem, contribuindo para a melhoria do ensino 

de Química; 

 

III - contribuir para o desenvolvimento do educando através da mediação do 

conhecimento historicamente construído e sistematizado como saber escolar, na 

unidade teoria/prática, possibilitando uma leitura da realidade; 

 

IV - estabelecer relações de colaboração e de apoio mútuo, através da interação 

universidade x escola, discente em estágio x professor de educação básica, 

professor da educação básica x professor do ensino superior, avaliando a 

realidade educacional e repensando a prática educacional vigente, contribuindo 

para a formação dos discentes e o desenvolvimento da escola e dos cursos de 

formação inicial, neste caso a Licenciatura em Química da UTFPR, campus 

Medianeira. 

 

V - elaborar pensamentos autônomos, críticos e éticos para formular seus juízos 

de valor de modo a decidir por si mesmo como agir nas diferentes circunstâncias 

de sua vida profissional; 
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VI. ser autônomo na busca de novos conhecimentos e estar consciente da 

necessidade de uma formação continuada; 

 

VII. desenvolver habilidades de trabalhar em equipes interdisciplinares e 

heterogêneas; 

 

VIII. desenvolver habilidades investigativas e interpretativas nos diferentes 

campos de atuação profissional. 

 

XIX - proporcionar e ampliar a formação acadêmico-profissional do estudante; 

 

X - preparar e dar segurança aos estudantes para o futuro desenvolvimento da 

atividade profissional; 

 

XI - promover a integração social do estudante. 

 

 

CAPÍTULO IV - DA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

 

Art. 7º. Os estágios obrigatórios supervisionados dos cursos de licenciatura 

perfazem um total de 400 h, de acordo com Artigo 1º da Resolução do CNE/CP 

2/2002, distribuídas conforme a matriz curricular de cada curso.  

 

Art. 8º. O Estágio Curricular Obrigatório do curso de Licenciatura em Química da 

UTFPR/MD terá carga horária efetiva de no mínimo 420 (quatrocentas e vinte) 

horas para efeito de integralização do currículo de Licenciatura e deverá ser 

cursado a partir da segunda metade do curso. 

 

Art. 9º. O estágio Supervisionado Obrigatório de Licenciatura em Química será 

desenvolvido em diferentes níveis de interação entre o discente em estágio, o 

aluno na escola de educação básica e o docente da educação básica, permitindo 

o envolvimento do licenciando, de forma a criar condições que evidenciem 
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segurança, iniciativa, auto-direção e senso crítico, oportunizando-lhe uma 

experiência concreta de ensino. 

 

§ 1º O estágio Supervisionado será desenvolvido em quatro disciplinas 

obrigatórias, a partir do 5º semestre para o curso de Licenciatura em Química, 

num total de 420 horas, assim distribuídas: 

 

I – Estágio 1 – 75 horas 

II – Estágio 2 – 75 horas 

III – Estágio 3 – 120 horas 

IV – Estágio 4 – 150 horas 

 

§ 2º O desenvolvimento do Estágio Supervisionado de Licenciatura em 

Química ocorre nas seguintes etapas: 

 

I - Estágio I - Esta etapa será ministrada, ao longo do semestre letivo pelo 

professor da disciplina de estágio, com finalidade de conhecer sobre estágio 

como teoria e prática. Estágios II, III, e IV - Esta etapa será ministrada e 

organizada pelo professor da disciplina de estágio em reuniões periódicas com os 

discentes em estágio. Estes encontros objetivam a discussão da prática escolar 

que está sendo realizada, buscando a troca de saberes experiências ocorridas no 

campo de estágio, bem como de referenciais teóricos sobre a mesma. 

 

II - Elaboração e Apresentação de Plano de Atividades de Estágio I – 10 horas.  

Elaboração e apresentação de plano de atividades de estágio II, III e IV – 

Instrumentação teórico-metodológica para elaboração de projetos de estágio 

supervisionado. Esta etapa será feita pelos docentes-orientadores e os discentes 

em estágio sob sua responsabilidade. 

 

III - Desenvolver atividades teórico-práticas previstas nos planos de Ensino das 

disciplinas e do plano de estágio dos acadêmicos nos espaços de formação da 

UTFPR, campus Medianeira e no campo de estágio. 

 

§ 3º Para a realização de Estágio Supervisionado será exigido: 
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I – Termo de convênio para concessão de estágios (Anexo 1) que entre si 

celebram a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e a instituição 

concedente conforme regulamentação vigente. 

 

II – Termo de compromisso (Anexo 2) para realização de estágio conforme 

regulamentação vigente. 

 

§ 4º Os estabelecimentos escolhidos para o desenvolvimento do estágio 

obrigatório devem pertencer preferencialmente à rede pública de ensino do 

município onde está localizada a UTFPR – Campus Medianeira. 

 

Parágrafo único. São considerados campos de estágio, escolas de 

educação básica, desde que contemplem ações que possibilitem o 

desenvolvimento das etapas do estágio, previstas nesse regulamento e manuais 

de estágio. 

 

§ 5º A sobrecarga de discentes em estágio em um mesmo campo de 

estágio deve ser evitada. 

  

§ 6º O discente em estágio que comprovadamente exercer atividade 

docente regular na educação básica, ministrando aulas de Química e ciências no 

ensino fundamental, no mesmo período em que cursa a disciplina de estágio pode 

ter redução de carga horária de até 50% do total de horas (Resolução CNE/CP – 

2 de19/02/2002). Não eximindo o graduando das atividades propostas nos 

manuais de estágio. 

 

§ 7º Os acadêmicos que participam do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência/PIBID, poderão solicitar aproveitamento das atividades como 

horas no campo de estágio, desde que estas não ultrapassem 30% da carga 

horária total a ser cumprida. O acadêmico deverá comprovar participação no 

programa por meio de declaração do tempo de permanência no PIBID, durante o 

ano de realização do estágio. As atividades de um ano não poderão ser 



 8 

contabilizadas em anos posteriores e nem ser utilizadas para diminuir carga 

horária estabelecida para regência em classe do acadêmico. 

Art. 10º. O Estágio não Obrigatório, a ser realizado por escolha do aluno, poderá 

ser desenvolvido a partir do 2º semestre letivo. 

 

Art. 11º. O período máximo permitido para as atividades de estágio não-

obrigatório será de 06 (seis) horas por dia ou 30 (trinta) horas semanais, podendo 

ser realizado pelos estudantes que estejam matriculados, no mínimo, no 2º 

período no curso de Licenciatura Química. 

 

Parágrafo Único. O estágio não-obrigatório não poderá ser utilizado para 

validação do estágio obrigatório. 

 

Art. 12° - As atividades a serem cumpridas pelo aluno-estagiário deverão ser 

programadas de modo a compatibilizar seu horário acadêmico com o horário 

disponibilizado pela instituição onde ocorrer o estágio. 

 

Art. 13° - O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, devendo 

o estudante estar segurado contra acidentes pessoais. 

 

Art. 14º O estudante que concluiu todas as atividades obrigatórias previstas em 

seu curso, não poderá iniciar ou continuar realizando Estágio Não  obrigatório 

 

Parágrafo Único. Não poderão realizar Estágio Não Obrigatório os portadores de 

diploma de curso de graduação que estejam cursando disciplinas como 

enriquecimento curricular na UTFPR. 

 

Art. 15º Os Estágios Não Obrigatórios devem ser realizados nas áreas de 

formação do estudante, em consonância com o perfil profissional descrito no 

projeto pedagógico do curso. 

 

Art. 16º Os horários em que serão desenvolvidas as atividades do Estágio Não 

Obrigatório não podem coincidir com os horários das aulas em que o estudante 

está matriculado. 
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CAPÍTULO V - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

 

Art. 17º Os agentes responsáveis e participantes do Estágio supervisionado do 

Curso de Licenciatura em Química ficam assim definidos: 

 

Coordenador de Estágios 

 

I - coordenar o planejamento, execução e avaliação dasatividades de estágios do 

curso, de conformidade com o plano de ensino e plano de acompanhamento das 

supervisões; 

 

II - contatar, selecionar e cadastrar instituições potencialmente concedentes de 

estágios e suas possíveis vagas; 

 

III - Disponibilizar a parte concedente uma cópia deste regulamento de estágio 

obrigatorio, da UTFPR – Medianeira,no início do estágio; 

 

IV - encaminhar para assinatura, os termos de convênios ou acordo de 

cooperação com instituições que se habilitam como campo de estágio; 

 

V - encaminhar à coordenação de estágio, os planos de acompanhamento de 

estágio; 

 

VI - exercer outras atribuições correlatas à sua atividade; 

 

VII – indicar o professor da disciplina. 

 

§ 1º A Coordenação de estágio será exercida por um professor licenciado do 

curso de Licenciatura em Química.  

 

 

Professores Responsáveis pelas Disciplinas: 
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I - A disciplina de estágio será atribuída pela Coordenação do Curso a um 

professor Licenciado com relação estreita com a área pedagógica, de preferência 

ouvido o Colegiado do Curso de Química. 

 

II – Responsabilizar-se pelo preenchimento correto do diário de classe;  

 

III – Responsabilizar-se pelo cumprimento do plano de ensino da disciplina;  

 

IV – Lançar as faltas e notas quando do final da disciplina.  

 

VI – Organizar campo de estágio aos alunos matriculados na disciplina, 

analisando caso a caso, para que todos tenham condições de desenvolver o 

estágio na cidade de Medianeira, salvo quando as vagas na cidade estiverem 

esgotadas. 

 

VII – Avaliar ficha de frequência do aluno, assinada pelo supervisor de campo, 

mensalmente. Esta ficha não deve, para que tenha validade, apresentar rasuras. 

 

VIII – Fazer reuniões ordinárias mensais para apresentação e discussões de 

atividades de estágio proporcionando, assim, trocas de saberes e experiências 

relacionadas ao campo de estágio de cada aluno. 

 

§ 2º As funções de coordenador do estágio e professor da disciplina podem ser 

acumuladas a critério do Colegiado de Curso. 

 

 

Orientador de estágio: 

 

I - orientar, acompanhar, supervisionar e avaliar as atividades do discente em 

estágio sob sua responsabilidade durante o desenvolvimento do estágio; 

 

II - orientar a elaboração e aprovar o projeto de estágio (plano de atividade do 

discente em estágio); 
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III - responsabilizar-se, juntamente com o discente em estágio pela entrega de 

todos os documentos exigidos no Regulamento de Estágio obrigatório 

supervisionado; 

 

IV - apresentar ao Coordenador de Estágios o(s) relatório(s) de estágio; 

 

V - propor ao Coordenador de Estágios o desligamento do discente do campo de 

estágio, quando se fizer necessário. 

 

§ 3º O docente orientador irá balizar o discente em todas as etapas e atividades 

do estágio supervisionado. No caso de Estágio obrigatório o professor orientador 

deve ter formação de licenciado em química. 

 

§ 4º  Cada docente orientador pode supervisionar no máximo 8 discentes por 

período letivo. 

 

§ 5º A modalidade de supervisão de estágio será semi-direta e consiste no 

acompanhamento e orientação do planejado por meio de visitas sistemáticas ao 

campo de estágio para verificação do desenvolvimento das atividades de estágio. 

O docente orientador complementa o acompanhamento com entrevistas e 

reuniões com os discentes em estágio, bem como mantém contatos com o 

supervisor de campo responsável pelo discente em estágio. 

 

Parágrafo único. No caso em que o docente orientador não tenha meios 

de acesso ao campo de estágio, a modalidade de supervisão de estágio será 

indireta e consiste no acompanhamento e orientação do planejado por meio de 

tutoria dos docentes do campo de estágio, em que o docente orientador 

acompanha através da entrega de relatórios dos discentes em estágio, bem como 

mantém contatos com o tutor responsável pelo discente em estágio. 

 

§ 6º O discente que necessitar suspender temporária ou permanentemente a 

realização de seu estágio fica obrigado a comunicar sua intenção ao docente 

orientador e à Instituição, por escrito, justificando os motivos. 
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Parágrafo único. O docente orientador de posse do pedido de interrupção, 

encaminha a justificativa para o coordenador de estágio, que analisa o pedido nos 

termos deste regulamento, providenciando os devidos encaminhamentos, 

indicando a retomada do estágio em outro local quando for o caso. 

 

§ 7º O relatório final será entregue ao coordenador de estágio com a devida 

aprovação do docente orientador, no prazo máximo estabelecido pelo 

coordenador de estágio, para estágio obrigatório. 

 

Supervisor de Campo: 

 

I- supervisionar o estagiário durante o período de Estágio Supervisionado;  

 

II- proceder à avaliação de desempenho do estagiário, por meio de instrumento 

próprio fornecido pelo professor orientador;  

 

III- orientar o aluno-estagiário sobre as atividades de planejamento, execução, 

acompanhamento e avaliação do processo de ensino aprendizagem, em 

conformidade com o Projeto Político Pedagógico, currículos, programas e 

calendário da escola; 

 

IV- criar um ambiente de harmonia entre o aluno-estagiário, os alunos da turma, o 

corpo docente e diretivo e demais segmentos da escola, integrando-o  na 

comunidade escolar;  

 

V - avaliar o aluno-estagiário, contribuindo para o aperfeiçoamento de sua “práxis” 

docente;  

 

VI - preencher diário de frequência e atividade do aluno no campo de estágio. 

 

VII - enviar, ao fim do período previsto no Termo de Compromisso, os 

instrumentos de avaliação fornecidos pela UTFPR – Câmpus Medianeira. 
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O supervisor de campo para Estágio Obrigatório será um professor do ensino 

básico formado em Licenciatura em Química que acompanha o aluno no campo 

de estágio, orienta o futuro professor apresentando seu(s) plano(s) de ensino bem 

como auxilia na preparação de materiais teóricos e práticos. Dá suporte para que 

o aluno consiga desenvolver suas atividades na instituição de ensino básico.  

 

Parágrafo único: Denomina-se Supervisor de Estágio Obrigatório o 

docente da escola em que se efetivará o Estágio Curricular Supervisionado. Esse 

profissional da educação deverá ser graduado na mesma área ou em área afim à 

do aluno estagiário e estar habilitado a atuar no mesmo campo acadêmico 

científico em que estiver sendo formado.  

 

 

Art. 18º Para o estágio não obrigatório, a Coordenação de Curso deve designar 

professores para visitar as Unidades Concedentes de Estágio, realizando a 

supervisão in loco nos ambientes em que são desenvolvidas as atividades dos 

estagiários de seu curso, sendo que os professores devem atuar na área de 

interesse das atividades de estágio. Caso uma Unidade Concedente de Estágio 

possua mais de um estagiário em determinada área, o professor designado, em 

uma única visita, poderá verificar as atividades desempenhadas por todos os 

estagiários e realizar reunião com os Supervisores de Estágio e estagiários.  

 

Art. 19º Quando da realização da visita à Unidade Concedente de Estágio, o 

professor deve confeccionar relatório circunstanciado da situação encontrada e 

discorrer sobre as atividades do estagiário naquela unidade. Caso o professor, em 

uma única visita, realize a verificação das atividades de mais de um estagiário, 

deve preencher um Relatório de Visita para cada estagiário. Após a visita, o 

relatório deve ser entregue para o Professor Coordenador de Estágio não 

obrigatório para lançamento desta informação no Sistema Integrado de Estágio. 

 

Art. 20º Quando a Unidade Concedente de Estágio for localizada fora da cidade 

em que está instalado o Campus e, desde que justificado para cada caso, não for 

possível realizar a visita à Unidade, o Professor Orientador pode acompanhar os 

estagiários a distância, utilizando os recursos de Comunicação Mediada por 
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Computador (CMC) disponíveis na instituição (tais como, Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, e-mail, Internet Messenger, conferência por vídeo, dentre outras), 

devendo registrar todas as atividades de acompanhamento do estagiário e os 

contatos realizados com o Supervisor de Estágio. Após preenchido, o Relatório de 

Acompanhamento do Estagiário, conforme modelo do Apêndice B, deve ser 

entregue para o Professor Professor Coordenador de Estágio não obrigatório para 

lançamento desta informação no Sistema Integrado de Estágio. 

 

Art. 21º Caso o estudante deseje iniciar o Estágio Não Obrigatório nos períodos 

de férias docentes, deve providenciar, preferencialmente, toda a documentação 

necessária antes do término do semestre letivo precedente, sendo que a visita do 

professor na Unidade Concedente de Estágio será realizada após o retorno das 

férias docentes. 

 

Art. 22º A cada 6 (seis) meses, o estagiário deve entregar um Relatório Parcial de 

Estágio para o Professor Orientador, conforme modelo do Apêndice C, que após, 

entregará para o Professor Professor Coordenador de Estágio não obrigatório 

para lançamento desta informação no Sistema Integrado de Estágio. 

 

Art. 23º A cada 6 (seis) meses, o Supervisor de Estágio deve preencher o 

Relatório Parcial de Supervisão de Estágio, conforme modelo do Apêndice D, e 

enviar para o Professor Professor Coordenador de Estágio não obrigatório do 

curso que deve lançar esta informação no Sistema Integrado de Estágio. 

 

Art. 24º Caso o estagiário não apresente o Relatório Parcial de Estágio ou o 

Supervisor não envie o Relatório Parcial de Supervisão de Estágio, será 

cancelado o Termo de Compromisso de Estágio existente ou não será assinado o 

Termo Aditivo ou novo Termo de Compromisso de Estágio. 

 

 

CAPÍTULO VI - DOS DIREITOS E DEVERES DO DISCENTE EM ESTÁGIO 
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Art. 25º São direitos do discente matriculado nas disciplinas de Estágio 

Obrigatório Supervisionado de Licenciatura em Química e do discente em Estágio 

não Obrigatório, além de outros assegurados pela universidade e por Lei: 

 

I - dispor dos elementos necessários à execução de suas atividades,dentro das 

possibilidades científicas, técnicas e financeirasda Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, campus Medianeira; 

 

II - conhecer a programação das atividades a serem desenvolvidas pela disciplina 

de Estágio Supervisionado através da coordenação e supervisão. 

 

Art. 26º São deveres dos discentes matriculados nas disciplinas de Estágio 

Obrigatório Supervisionado de Licenciatura em Química e do discente em Estágio 

não Obrigatório, além de outros estabelecidos pela Universidade e pela Lei: 

 

I - cumprir este regulamento; 

 

II - manter contatos constantes com o docente orientador para que ele lhe ofereça 

suporte na construção e execução das atividades de estágio; 

 

III - zelar pelo patrimônio do local de estágio; 

 

IV –manter conduta profissional que não desabone a UTFPR; 

 

V - entregar nos prazos estabelecidos, o projeto de estágio supervisionado e o 

relatório final bem como todo material físico solicitado em cada disciplina de 

estágio. 

 

VI – O aluno deverá ter 100% de frequência, salvo casos especiais que deverão 

ser devidamente comprovados. 
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CAPÍTULO VII - DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 27º Ao término do estágio obrigatório o aluno deve apresentar, por escrito, 

um Relatório Final, contendo todas as atividades desenvolvidas, além do parecer 

do orientador do estágio e avaliações de suas atividades no campo de estágio.  

 

Parágrafo único. O estagiário deve obedecer rigorosamente ao 

cronograma estabelecido no plano de atividades, a critério do professor da 

disciplina, para a apresentação dos trabalhos e entrega de relatórios.  

 

Art. 28º A avaliação dos estagiários em Estágio Obrigatório será feita 

considerando-se duas situações:  

 

I - pelo supervisor de campo, de forma sistemática e contínua, por intermédio do 

controle de freqüência e preenchimento de ficha de avaliação das atividades 

desenvolvidas pelo estagiário;  

 

II – pelo docente supervisor, quando do acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pelo estagiário, da apresentação de documentos previamente 

solicitados e da ficha de avaliação.  

 

III – Pelo docente da disciplina que usa as avaliações dos outros profissionais 

envolvidos bem como as avaliações propostas dentro das disciplinas de estágio 

obrigatário supervisionado. 

 

Art. 29º São condições para a aprovação no estágio obrigatório:  

 

I - atingir as cargas horárias percentuais de freqüência previstas nos §§ 1° e 2° do 

art. 2 deste Regulamento; 

 

II - obter, no mínimo, grau numérico 60 (setenta) de média aritmética, na escala 

de 0 a 100, no conjunto das atividades previstas e realizadas na disciplina.  

 



 17 

Art. 30º Não cabe, nas disciplinas de estágio, exame-final, segunda chamada ou 

regime de dependência, previstos para as demais disciplinas.  

 

Parágrafo único. A reprovação por insuficiência de nota ou freqüência 

implica na repetição integral do estágio no semestre letivo seguinte em que a 

disciplina for ofertada, mediante nova matrícula, observado o prazo máximo de 

integralização curricular. 

 

CAPÍTULO VIII - INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

 

Art. 31º Para caracterização e definição do Estágio Supervisionado é necessária 

a existência de instrumento jurídico, entre a instituição de ensino e pessoas 

jurídicas de direito público e privado, onde estarão acordadas todas as condições 

de realização daquele Estágio Supervisionado.  

 

Art. 32º O Estágio Supervisionado será precedido da celebração do instrumento 

jurídico, Termo de Compromisso, entre o estudante e a Unidade Concedente de 

Estágio, com interveniência da UTFPR. 

 

Art. 33º O Plano de Estágio deverá ser apresentado pelo estudante ao Professor 

Coordenador de Estágio, no prazo mínimo de 10 (dez) dias antes da data prevista 

para início da atividade de estágio, para análise e aprovação. 

 

Parágrafo Único – A aprovação do Plano de Estágio é condição prévia 

para a assinatura de instrumento jurídico entre o estudante e a Unidade 

Concedente de Estágio, com interveniência da UTFPR. 

 

Art. 34º O Plano de Estágio Não Obrigatório deve conter o detalhamento das 

atividades a serem realizadas pelo estagiário e os dados do Professor Orientador 

do Estágio, que deve atuar na área em que será desenvolvido o estágio.  
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CAPÍTULO XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 35º Deve ser providenciada apólice de seguro contra acidentes pessoais para 

os alunos, no início do estágio, conforme preceituado no Art. 4° da Lei 6.494, de 

07 de dezembro de 1977, e no Art. 8° do Decreto n° 87.497, de 18 de agosto de 

1982. 

 

Art. 36º Nos termos da legislação vigente, o Estágio Obrigatório Supervisionado, 

em qualquer uma de suas modalidades, não cria vínculo empregatício.  

 

Art. 37º Os casos omissos serão analisados e resolvidos pelo Colegiado de 

Curso, ouvidos o docente orientador, docente da disciplina e a coordenação de 

estágio. 

 

Parágrafo único - Caso o Colegiado do Curso de Licenciatura em Química não 

tenha condições de deliberar sobre os casos omissos, estes serão remetidos às 

instâncias superiores.  

 

Art. 38º Este regulamento deverá ser revisado anualmente pelo Colegiado do 

Curso de Licenciatura em Química da UTFPR.  

 

Art. 39º O presente regulamento terá vigência após aprovação pelos órgãos 

competentes. 


