
REGULAMENTO PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS 

BACHARELADOS EM QUÍMICA DA UNIFESP (Integral e Noturno – Química 

Industrial) 

 

O presente instrumento regulamenta o exercício 

e a validação dos Estágios Curriculares 

Supervisionados dos Cursos de Bacharelado em 

Química da Universidade Federal de São Paulo, 

Campus Diadema. 

CONSIDERANDO, 

 Lei 9.394 de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 Lei 11.788 de 2008 – Lei de Estágios; 

 Parecer CNE/CES 583/2001, o qual dá orientação para as Diretrizes Curriculares 

dos Cursos de Graduação; 

 Resolução CNE/CES 1.303/2001, o qual institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação em Química; 

 Decreto-lei no. 5.452/43 (CLT), nos art. 325 a 351, que discorre sobre o exercício 

da profissão do Químico; 

 Regulamento interno da Pró-reitoria de Graduação (UNIFESP) de 2014, o qual 

regulamenta os critérios de promoção para os Campi da UNIFESP. 

 

Os Cursos de Bacharelado em Química da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), Campus de Diadema, vem por meio deste documento regulamentar o 

exercício e a validação dos Estágios Curriculares Supervisionados, em atendimento ao 

disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação de Química. 

 

2.1. Organização do Estágio Supervisionado 

 

2.1.1. O Estágio Supervisionado será formalmente reconhecido mediante a matrícula do 

aluno na UC Estágio Supervisionado em Química. 

2.1.2. O Estágio Curricular é uma atividade obrigatória e individual.  

2.1.3. A UC de Estágio supervisionado será coordenada por um docente da área de química. 

2.1.4. As grandes áreas de atuação profissional do Químico, que serão consideradas, são 

aquelas tipicamente consideradas pela CAPES e CNPq: 

 Química Teórica 

 Química Orgânica 

 Química Inorgânica 

 Físico-Química 

 Química Analítica 



 Química de Materiais 

 Química Medicinal 

 Química Ambiental 

 Catálise 

 Eletroquímica e Eletroanalítica 

 

 

2.2. Disposições Preliminares 

Entende-se por estágio qualquer atividade científica ou tecnológica 

desenvolvida pelo aluno sob supervisão de um profissional da química. O 

estágio curricular deve demonstrar aderência às áreas da química e campo de 

atuação do Bacharel em Química e Química Industrial. 

2.2.1. Os estágios dos cursos de Química da UNIFESP deverão propiciar a complementação 

do ensino e da aprendizagem dos conteúdos relacionados ao curso de graduação em 

Química e Química Industrial, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento 

técnico e científico, devendo ser planejados, realizados, acompanhados e avaliados 

conforme calendários acadêmicos. 

2.2.2. Os Estágios Curriculares Supervisionados são exigências do currículo dos Cursos de 

Bacharelado em Química e Química Industrial da UNIFESP, sendo condição básica 

para a conclusão do curso. 

2.2.3. Para a formalização dos estágios dos cursos de Química da UNIFESP, os alunos 

deverão estar regularmente matriculados na UC Estágio Supervisionado em Química a 

partir do 5º (quinto) termo do curso do período integral e a partir do 6º (sexto) termo 

do curso do período noturno, conforme disposições gerais da Matriz Curricular.  

 

2.3. Das Condições Gerais de Estágio 

 

2.3.1. O estágio poderá ser realizado nas diversas áreas e campo de atuação do químico: 

indústrias químicas, laboratórios de pesquisa, além dos demais ramos afins à profissão, 

que disponham de profissional químico para proporcionar ao estagiário, experiência e 

aperfeiçoamento técnico e/ou científico de acordo com disposições preliminares do 

PPC. 

2.3.2. Os alunos dos cursos de Química da Unifesp poderão realizar atividades de Estágio 

Curricular Supervisionado em locais externos que façam parte do cadastro de 

Agências de Integração de acordo com convênio firmado entre estas agências de 

estágios e a Unifesp, desde que no âmbito de atuação do profissional da química. 

2.3.3. Os alunos dos cursos de Química da Unifesp poderão realizar atividades de Estágio 

Curricular Supervisionado nos laboratórios de pesquisa da própria Unifesp/Campus 



Diadema, em caráter de iniciação científica, desde que exista a indicação de docente 

supervisor como responsável pelo referido estágio. 

2.3.4. Não será considerada a carga horária dos estágios realizados em locais não 

credenciados pela Unifesp. 

2.3.5. Eventualmente o coordenador do curso e/ou da UC poderá firmar convênio próprio 

com empresas ou institutos não cadastrados nas agências de integração, desde que haja 

algum interesse específico e estratégico da Comissão dos Cursos de Química da 

Unifesp/Campus Diadema para o estabelecimento de convênio de cooperação técnica, 

que poderão ou não integrar o rol de convênios institucionais para estágio. 

2.3.6. A solicitação de estágio, acompanhada do Termo de Compromisso e do Plano 

Individual de Estágio, deverá ser apresentada ao docente da UC Estágio 

Supervisionado em Química. 

2.3.7. Após o término das atividades de estágio, o aluno deverá apresentar declaração de 

conclusão de estágio e relatório de suas atividades, de acordo com normas 

estabelecidas e apresentadas no plano de trabalho ou normas internas da UC. 

2.3.8. O docente da UC Estágio Supervisionado em Química poderá enviar relatórios não 

conformes para deliberação na comissão de curso que poderá solicitar ao aluno a 

reformulação do relatório de atividades, se este não atender satisfatoriamente as 

disposições gerais constantes nas normas para elaboração dos relatórios. 

2.3.9. O estágio será considerado concluído somente após aprovação do relatório de 

atividades pelo docente da UC Estágio Supervisionado em Química, ou se necessário, 

da comissão de curso. Após aprovação, as horas de estágio realizadas pelo aluno 

poderão ser registradas em seu histórico escolar. O docente da UC Estágio 

Supervisionado em Química encaminhará o parecer a secretaria acadêmica e 

subsequentemente para o setor de registro, considerando o calendário oficial da 

Unifesp. 

 

2.4. Do Estágio Curricular 
 

2.4.1. O estágio curricular é destinado à obtenção do título de Bacharel em Química 

(bacharelado integral) ou Bacharel em Química Industrial (bacharelado noturno) pelo 

Curso de Bacharelado em Química da Unifesp e deverá ter carga horária atribuída 

segundo disposições gerais da Matriz Curricular do Curso, que estabelece a carga 

horária mínima de 200 h (duzentas horas) de estágio supervisionado. 

2.4.2. O Estágio Curricular Supervisionado dos Cursos de Bacharelado em Química da 

Unifesp/Campus Diadema tem como objetivos gerais: 

 Criar oportunidade de contato com a realidade profissional, através da 

observação e desenvolvimento de atividades em grau crescente de 

complexidade, desafiando o aluno a compreender a prática profissional e lidar 

com suas múltiplas dimensões; 

 Integrar teoria e prática, possibilitando ao aluno, através da vivência da prática 

profissional, adquirir uma visão sólida da profissão química, contemplando as 

habilidades e competências elencadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação em química; 

 Viabilizar ao aluno experiências de planejamento e gestão nas diferentes áreas 

da profissão química; 



 Proporcionar ao aluno a possibilidade de realizar pesquisa científica e/ou 

tecnológica nas áreas de atuação do profissional químico. 

2.4.3. A empresa concedente do Estágio Curricular Supervisionado caberá a indicação, para 

o estagiário, de um supervisor in loco, integrante do seu quadro de funcionários e que 

preferencialmente tenha formação química. 

2.4.4. Em caso de desenvolvimento de iniciação científica reconhecida como Estágio 

Curricular Supervisionado caberá a indicação, para o estagiário, como supervisor, um 

docente do Setor de Química do Departamento de Ciências Exatas e da Terra. 

2.4.5. Cada aluno estagiário terá um responsável (supervisor) pelo estágio da UNIFESP, o 

qual poderá ser um docente do setor de Química devidamente credenciado pela 

Comissão de Estágio. 

2.4.6. O aluno poderá realizar atividades de estágio em mais de uma área de atuação do 

profissional da Química, desde que com carga horária mínima de 200 h seja atendida. 

2.4.7. O aluno deverá entregar um relatório de atividades, de acordo com as normas para 

elaboração dos relatórios de Estágio Curricular Supervisionado. 

2.4.8. Não será permitido o abatimento de carga horária referente ao Estágio Curricular 

Supervisionado realizado em docência ou atividade correlata (preparação de aula, 

monitoria, plantão de dúvidas). 

2.4.9. Toda documentação referente ao Estágio Curricular Supervisionado deverá ser 

entregue e protocolada junto à Secretaria Acadêmica e encaminhada ao coordenador 

da UC Estágio Supervisionado em Química. 

2.4.10. Quando o aluno obtiver a confirmação de estágio pelas Agências de Integração este 

deverá encaminhar ao coordenador da UC a seguinte documentação: 

 Termo de compromisso contendo local, carga horária diária e semanal 

pretendida, período do estágio e supervisor in loco do estágio; 

 Plano de estágio elaborado pelo supervisor in loco; 

 Cronograma de atividades a serem desenvolvidas; 

 Seguro contra acidentes pessoais (para estágios remunerados fora da Unifesp); 

 Outros documentos eventualmente exigidos pelo coordenador da UC para 

casos específicos. 

2.4.11. Se o aluno obtiver o estágio como iniciação científica em algum laboratório da 

Unifesp, aluno e orientador deverão encaminhar os documentos abaixo assinados para 

o coordenador da UC: 

 Termo de compromisso contendo local, carga horária diária e semanal 

pretendida, período do estágio e supervisor in loco do estágio; 

 Plano de estágio elaborado pelo supervisor in loco; 

 Cronograma de atividades a serem desenvolvidas; 

 Outros documentos eventualmente exigidos para casos específicos 

2.4.12. A atividade exercida com vínculo empregatício, nas áreas de atuação do profissional 

químico, poderá ser considerada equivalente ao Estágio Curricular Supervisionado. 

2.4.13. Será considerada a carga horária para equivalência de estágio a atividade com vínculo 

empregatício, exercida durante o período do curso, mas a formalização e registro 

somente serão efetivados após o 5º (quinto) termo do curso do período integral ou do 

6º (sexto) termo do curso do período noturno. 

2.4.14. A solicitação de equivalência do Estágio Curricular Supervisionado deverá ser 

realizada em formulários específicos fornecidos pelo coordenador da UC: 



 Fotocópia da carteira de trabalho, ou documento equivalente, comprovando o 

vínculo empregatício na época da solicitação; 

 Relatório das atividades desenvolvidas pelo funcionário, de acordo com as 

disposições gerais constantes nas normas para elaboração dos relatórios de 

Estágio Curricular Supervisionado; 

 Outros documentos a serem exigidos pelo coordenador da UC em casos 

específicos. 

2.4.15. A avaliação da equivalência de Estágio Curricular Supervisionado dos cursos de 

Bacharelado em Química será inicialmente efetuada pelo docente da UC Estágio 

Supervisionado em Química, que poderá valer-se de assessoria ad hoc especializada 

em várias áreas da química. 

2.4.16. Após aprovação do relatório e da documentação apresentada, o processo será 

encaminhado ao Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Química, para a emissão 

de um Termo de Equivalência de Estágio. 

2.4.17. Somente após assinatura do Termo de Equivalência de Estágio pelo docente 

responsável da UC Estágio Supervisionado em Química, ou quando necessário do 

Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Química, é que o processo será 

considerado concluído, e será realizado o registro acadêmico no histórico escolar do 

aluno. 

2.4.18. Os critérios para aprovação no Estágio Curricular Supervisionado seguem os 

estabelecidos pelo Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação da UNIFESP 

(2014). 

2.4.19. Periodicamente o docente da UC Estágio Supervisionado em Química poderá 

convocar os alunos/estagiários para uma reunião de acompanhamento e avaliação das 

atividades do Estágio Curricular Supervisionado, sendo obrigatória a sua participação 

ou apresentação de justificativa de ausência. 

2.4.20. O aluno somente será considerado aprovado quando cumprir a totalidade da carga 

horária do Estágio Curricular Supervisionado (200 h) e após aprovação do relatório de 

atividades pelo coordenador da UC. Satisfeitas estas condições o docente da UC 

Estágio Supervisionado em Química registrará como cumprido a UC, caso contrario o 

registro será “não cumprido”, neste caso o aluno deverá se matricular novamente até 

reunir as condições para promoção. 

2.4.21. Em caso de reprovação do relatório de atividades, o aluno deverá reformulá-lo e 

reapresentá-lo ao docente da UC Estágio Supervisionado para reavaliação no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, em regime de Exame, a contar da data do recebimento da 

avaliação prévia, ou conforme as limitações de prazo estabelecidas no calendário 

acadêmico para registro de notas e conceitos. No caso de nova reprovação do segundo 

relatório o aluno será considerado reprovado, tornando-se necessário a realização de 

novo estágio e nova matrícula na UC Estágio Supervisionado em Química. 

 

 

2.5. Dos locais de estágios 

2.5.1. Todos os laboratórios de pesquisa da Unifesp/Campus de Diadema são considerados 

credenciados para receber estagiários em suas atividades de estágio em caráter de 

iniciação científica. 



2.5.2. O credenciamento poderá ser tornado sem efeito, a qualquer tempo, ressalvados os 

direitos dos estagiários que estiverem no decurso dos seus estágios. 

 

 

2.6. Normas para elaboração dos relatórios de estágio curricular supervisionado 

2.6.1. O relatório deve ser elaborado e impresso em papel formato A4, com letra tipo Arial 

ou Verdana tamanho 10 (ou equivalente), espaço 1½ entre linhas, margens de superior, 

inferior e laterais de 2,5 centímetro e impressão frente e verso, contendo os seguintes 

elementos: 

 Capa (uma página), contendo: 

o Logotipo da Unifesp; 

o Inscrição: “Relatório de Atividades de Estágio Curricular 

Supervisionado”; 

o Nome, registro acadêmico e turma do estagiário/funcionário; 

o Nome completo da instituição concedente do estágio; 

o Área de atuação da instituição concedente de estágio. 

 Folha de rosto, contendo: 

o Identificação do estagiário/funcionário: nome, endereço completo, 

telefone, e-mail, registro acadêmico, turma e curso; 

o Identificação da instituição concedente de estágio: nome completo, 

endereço, telefone e site na internet (se houver); 

o Identificação do supervisor in loco: nome, endereço comercial, 

telefone, e-mail, função na empresa e formação acadêmica; 

o Área de atuação da instituição concedente de estágio; 

o Período e carga horária do estágio realizado (em horas). 

 Corpo do relatório, contendo no mínimo 05 (cinco) e no máximo 15 (quize) 

páginas com os seguintes itens: 

o Introdução; 

o Objetivos/Finalidades do estágio; 

o Descrição das atividades realizadas (detalhada); 

o Metodologias e equipamentos ou instrumentos utilizados (quando 

cabível); 

o Referências. 

 Parecer do estagiário/funcionário com análise de seu desempenho no estágio 

realizado (no máximo 02 páginas). Deverá conter a assinatura do 

estagiário/funcionário. 

 Parecer do supervisor in loco sobre o desempenho do estagiário/funcionário. 

Este parecer deverá ser assinado pelo supervisor in loco e neste deverá constar, 

obrigatoriamente, a carga horária total do estágio realizado (em horas). 

 Espaço destinado para o parecer do docente da UC Estágio Supervisionado em 

Química, segundo modelo a ser disponibilizado pelo professor responsável da 

UC. 

 



 

2.7. Das disposições gerais 

2.7.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão dos Cursos de Bacharelado em 

Química da Unifesp, ouvida a Comissão de Estágio e respeitando a legislação vigente. 

2.7.2. O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Comissão dos 

Cursos de Bacharelado em Química da Unifesp. 

 

Diadema, 20 de fevereiro de 2015. 


