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CAPÍTULO I  

DA MATRÍCULA 

 

Art. 1º O período para realizar o Estágio Curricular Obrigatório está indicado no 10º Período do 

PPC do Curso. O estudante que estiver regularmente matriculado nesse período poderá ser 

matriculado na disciplina de Estágio Curricular Obrigatório. 

 § 1º Caso o estudante deseje iniciar o Estágio Obrigatório no período de férias 

 docentes, deverá providenciar toda a documentação necessária antes do término do 

 semestre letivo precedente; 

 § 2º Somente na situação acima exposta poderá ser realizada a matrícula do estudante 

 em Estágio Curricular Obrigatório no final do 9º Período. 

 

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

Art. 1º Durante o período de desenvolvimento do Estágio o estudante deverá elaborar 

Relatórios Técnicos descrevendo todas as atividades desenvolvidas no dia. 

 § 1º Caberá ao orientador de estágio aprovar os relatórios encaminhados pelo 

estudante; 

 § 2º Os relatórios deverão ser encaminhados ao orientador com vistas ao PRAE 

(Professor Responsável pela Atividade de Estágio); 

 § 3º No total serão encaminhados 04 relatórios, sendo um a cada 100 horas de estágio; 

 § 4º O modelo para confecção dos relatórios encontra-se publicado na página do Curso 

de Agronomia da UTFPR – Campus Pato Branco 

(http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/pato-branco/pb-agronomia/area-

academica/estagio); 

 § 5º Não há necessidade de apresentação de um relatório final. 

 

 

http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/pato-branco/pb-agronomia/area-academica/estagio
http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/pato-branco/pb-agronomia/area-academica/estagio


Art. 2º  A nota final de estágio será composta por:  

 § 1º A avaliação do estagiário pelo Supervisor; 

 § 2º Na data previamente estabelecida para a Apresentação e Defesa do Estágio 

Curricular Obrigatório, deverá ocorrer a formação de uma Banca de Avaliação composta por: 

Prof. Orientador, PRAE e um Professor do Curso que tenha atuação na área em que foi 

realizado o estágio; 

 § 3º A indicação do Professor da área deverá ser encaminhada, previamente ao PRAE 

para sua avaliação com relação ao enquadramento da área; 

 § 4º O Evento de apresentação do Estágio Obrigatório deve ser mantido e a data, hora 

e ordem das apresentações serão previamente informadas pelo PRAE. 

 

Aprovado em Reunião de Colegiado em 08 de março de 2021. 

CARGA HORÁRIA DOS ESTÁGIOS  

Art. 1º A carga horária máxima de estágio para o período de Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais (APNP) será de 30 horas semanais, limitadas a 6 horas diárias.  
 

§ 1º Caso o estudante tenha optado durante a matrícula pelo status MANUTENÇÃO DE 
VÍNCULO, ou ainda, caso este esteja matriculado apenas em ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, será 
permitida a carga horária de 40 horas semanais, limitadas a 8 horas diárias; 
 

§ 2º Em períodos de férias, onde não houver possibilidade de desenvolver unidades 
curriculares o acadêmico poderá realizar o estágio com carga horária semanal de 40 
horas, limitadas e 8 horas diária; 
 
Esta prerrogativa será comtemplada no Novo Projeto Político Pedagógico (PPC) do Curo de 
Agronomia, que está sendo reestruturado. 
 
OBS: Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 

 
 
 

   

 

 



 

 

 

 


