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 TERMO Termo de Compromisso de Estágio entre concedente, discente e docente orientador
Carga Horária Mínima Cursada 2.700 (duas mil e setecentas) horas de componentes curriculares obrigatórios
Carga Horária Mínima do Estágio 180 (cento e oitenta) horas

Componente Curricular
Conjunto de atividades acadêmicas diversas e organizadas de modo a favorecer a articulação dos 
conhecimentos e dos saberes constitutivos da formação em uma determinada área do saber

Componente curricular de estágio FEMEC42120 - Estágio Obrigatório

Concedente

Pessoas jurídicas de direito privado, órgãos da administração publica direta, 
autarquica e fundacional de quaisquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municipios, bem como profissionais liberais de nível superior  devidamente registrados em seus 
respectivos conselhos de fiscalização profissional.

CONGRAD Conselho de Graduação da UFU
Contrato de Estágio Similar ao Termo de Compromisso de Estágio - TCE
Coordenador de Curso Responsável pela coordenação do curso de graduação no ambito da UFU
Coordenador de Estágios Responsável pela coordenação dos estágios no ambito do curso de graduação
DICOA Divisão de Controle Acadêmico / PROGRAD
DIRAC Diretoria de Administração e Controle Acadêmico / PROGRAD
DIREN Diretoria de Ensino / PROGRAD

Docente Orientador
Deverá ser um docente da UFU, preferencialmente com formação na área do estágio, e docente que 
ministre aulas para o curso

Estagiário Discente com permissão para a realização de estágio (ter um TCE devidamente assinado)

Estágio
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

Estágio em Mobilidade Quando o estágio é realizado durante o período de mobilidade acadêmica do discente
Estágio Externo Quando o estágio é realizado no âmbito EXTERNO a UFU
Estágio Interno Quando o estágio é realizado no âmbito INTERNO a UFU - Possui tratativas especiais

Estágio Não Obrigatório
Desenvolvido como atividade opcional e complementar - Discente deve ter cumprido as disciplinas 
dos dois primeiros períodos curso com aprovação em todos os componentes curriculares

Estágio Obrigatório
Componente curricular do curso, FEMEC42120 - Estágio Obrigatório,  sendo requisito obrigatório 
para a conclusão do curso

FEMEC Faculdade de Engenharia Mecânica
Grade Horária Distribuição dos horários de disciplinas cursadas pelos discente no semestre letivo

Jornada de atividades de estágio
Limite de 30 (trinta) horas por semestre letivo, podendo chegar ao máximo de 40 (quarenta) horas 
durante o período de férias acadêmicas

Matrícula
Ato que vincula oficialmente o discente à UFU por meio de matricula em pelo menos dois 
componentes curriculares

Período Letivo
Conjunto de dias previstos no Calendário Acadêmico, destinados à realização de atividades de 
ensino com número de dias letivos determinados por legislação superior, e aprovado pelo 
CONGRAD

Plano de Atividades Planejamento das Atividades - PA a serem desenvolvidas pelo estagiário

PPC
Projeto Pedagógico do Curso: documento oficial de planejamento e definição das diretrizes de um 
curso de graduação

PROGRAD Pró-Reitoria da Graduação - diretamente voltada às atividades acadêmicas de ensino da graduação

Relatório Final Relatório final das atividades desenvolvidas pelo estágiario

Relatório Parcial
Relatório parcial das atividades desenvolvidas por parte do estágiario, em geral por período de seis 
meses

Renovação de Matrícula
Solicitação de renovação de matrícula quando o tempo de duração do estágio exceder mais de um 
semestre letivo

Resolução Nro 15/2011, do CONGRAD Normas Gerais de Graduação - NGG da UFU
Resolução Nro 24/2012, do CONGRAD Normas Gerais de Estágio de Graduação da UFU

SEAED
Setor de Assuntos Educacionais - Setor responsável pelo devido lançamento no Histórico Escolar - 
HE, no campo OBSERVAÇÕES das informações a respeito do Estágio Obrigatório (Será anotado – 
Estágio Supervisionado).

SESTA
Setor de Estágio da DIREN/PROGRAD - Órgão de execução responsável pela formalização e 
registro dos processos administrativos de estágios realizados pelos discentes da UFU

Supervisor
Funcionário do quadro da empresa concedente, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento do curso do discente, para supervisioná-lo

TCE Termo de Compromisso de Estágio entre concedente, discente e docente orientador
UFU Universidade Federal de Uberlândia


