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ANEXO I – RECULAMENTAÇÃO INTERNA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 
EM ENGENHARIA CIVIL

RESOLUÇÃO Nº 01, DE JULHO DE 2022

Regulamenta o ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 
em Engenharia Civil da Universidade Federal do Sul da Bahia- 
Campus Paulo Freire.

O Colegiado do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Sul da Bahia, no uso de suas  
atribuições, 

RESOLVE: 

Art.  1º  Regulamentar  as  diretrizes  para  o  desenvolvimento  do  ESTÁGIO  SUPERVISIONADO 
OBRIGATÓRIO pelos/as  estudantes  do  Bacharelado  em Engenharia  Civil  do  Centro  de  Formação  em 
Desenvolvimento Territorial (CFDT) da UFSB, requisito obrigatório à integralização curricular.

Art.  2º –  Estágios  são  experiências  e  vivências  de  atividades  de  aprendizagem  profissional  e  social,  
proporcionadas ao estudante.
§  1º  O  componente  curricular  Estágio  em  Engenharia  Civil é  uma  atividade  obrigatória, 

integrante do currículo do Curso de Engenharia Civil,  a  ser  desenvolvido nas áreas de  
atuação da Engenharia Civil que traga significativa contribuição à formação profissional do 
estudante. 

§ 2º O componente Estágio em Engenharia Civil tem por objetivo possibilitar ao estudante do 
Curso de Engenharia Civil, desenvolver atividades programadas em centros capacitados, 
para proporcionar treinamento em setores profissionais específicos.

§ 3º As atividades do Estágio em Engenharia Civil serão realizadas em organizações de direito 
público ou privado atuantes em áreas da Engenharia Civil, sob coordenação da UFSB.

Art. 3º – Ao solicitar a inscrição no componente estágio, o aluno deverá apresentar o “Plano de Estágio” 
contendo  as  atividades  a  serem desenvolvidas  pelo  estagiário  para  comprovação  da  área  de 
atuação, formalizado pelo órgão ou instituição contratante, especificando o CNPJ da empresa e  
registro do profissional de nível superior, responsável pelo acompanhamento do estagiário. 

Art. 4º – A inscrição no Estágio supervisionado em Engenharia Civil, preferencialmente, será no semestre de 
conclusão do curso.
§ 1º O aluno poderá inscrever-se em Estágio supervisionado em Engenharia Civil quando já 

cursado 80% da Matriz Curricular, excetuando-se a carga horária referente ao projeto final 
de curso, estágios, extensão e atividades complementares.

§ 2º O interesse de inscrição do aluno em Estágio em Engenharia Civil deverá ser comunicado 
ao colegiado do curso no período de planejamento acadêmico para o quadrimestre em que 
o componente deverá ser ofertado.  

§ 3º Por questões excepcionais, o colegiado do curso poderá conceder a realização do Estágio 
supervisionado em Engenharia Civil sem que haja a conclusão de 80% da carga horária 
supracitada, desde que muito bem  justificada pelo estudante e aprovada pelo Colegiado do 
curso de Engenharia Civil.

Art. 5º – Os professores orientadores do Estágio supervisionado em Engenharia Civil terão a atribuição de  
reunir-se  periodicamente  com  os  alunos  envolvidos  em  estágio  para  prestar  supervisão  e 
orientação.
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§  1º  Para  acompanhamento  dessas  atividades,  o  estudante  poderá  sugerir  o  nome  de  um 
professor-orientador,  previamente  consultado  e  acordado  com  o  Coordenador  do 
componente, na área da temática escolhida.

§  2º  A  função  de  professor-orientador  do  Estágio  supervisionado  poderá  ser  exercida  por 
docente da UFSB ou de outra instituição.

§ 3º Nos casos de indicação de professores orientadores que não fazem parte do Corpo Docente  
responsável  pelos Componentes Curriculares que compõem a Formação Profissional  do 
Curso de Engenharia Civil da UFSB, as indicações deverão ter a anuência do Coordenador 
do componente. Nestes casos o orientador deverá declarar por escrito o caráter voluntário 
da participação.

Art. 6º – A metodologia de avaliação do desempenho do aluno no estágio deverá constar do plano de ensino 
elaborado pelo Coordenador do Componente e aprovado pelo Colegiado do Curso de Engenharia 
Civil da UFSB.
§ Parágrafo Único - Deverá constar da avaliação a elaboração de, no mínimo, dois relatórios das 

atividades  desenvolvidas,  nos  quais  deverão  conter  a  avaliação  do  responsável  pelo  
acompanhamento do estagiário na organização.

Art. 7º – Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Engenharia Civil da UFSB.

Mais informações sobre o estágio, relacionadas às regras gerais devem ser consultadas no site  
da UFSB:  https://ufsb.edu.br/progeac/praticas-educativas/estagios.

Art. 8. O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

Teixeira de Freitas/BA, 27 de julho de 2022.

_______________________________________
Wanderley de Jesus Souza
(Coordenador do Curso)
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