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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 01/2013-CETEL 

 
Regulamenta o estágio curricular 
supervisionado obrigatório do Curso 
de Engenharia de Telecomunicações 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. 

 
O Colegiado do Curso de Engenharia de Telecomunicações da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições, e de acordo com 
deliberação tomada em sua reunião do dia 05 de novembro de 2013,  
 

RESOLVE: 
 
Regulamentar o estágio curricular supervisionado obrigatório do Curso de Engenharia 
de Telecomunicações (CETEL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 

DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
 
Art. 1º - O estágio curricular supervisionado obrigatório do Curso de Engenharia de 
Telecomunicações, previsto no Projeto Pedagógico do Curso, é disciplinado pela Lei 
nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei do Estágio), por esta resolução e está de 
acordo com o Regulamento dos Cursos Regulares de Graduação da UFRN. 
 
Art. 2º - O estágio curricular supervisionado obrigatório tem por objetivo a 
complementação do processo ensino-aprendizagem e o aperfeiçoamento da formação 
profissional do aluno, associando a teoria à prática, procurando colocar o educando 
diante de situações a serem enfrentadas no mercado de trabalho e proporcionando 
reflexão e aplicação dos conteúdos discutidos ao longo do curso. 
 
Art. 3º - O estágio curricular supervisionado obrigatório deverá ser realizado nos 
horários definidos pela empresa considerada e deverá incluir, no mínimo, 180 horas de 
atividades a serem realizadas de forma contínua ou distribuídas em mais de um 
período letivo.  
 
Art. 4º - Só poderá ser considerado estágio curricular supervisionado com vistas à 
realização da atividade obrigatória, o estágio realizado de acordo com as regras 
previstas no Regulamento dos Cursos de Graduação da UFRN. Em nenhum caso será 
possível o aproveitamento a posteriori de estágio, nem a conversão de estágio não 
obrigatório para suprir a exigência do estágio obrigatório. 
 
Art. 5º - O estágio curricular supervisionado obrigatório pode se efetivar em 
organizações, de natureza pública ou privada, mediante a celebração de convênio 
específico, tendo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte uma ferramenta de 
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suporte no cumprimento da programação, suficiente para vivenciar experiências que 
consolidem os conhecimentos adquiridos no decorrer do Curso. 
 
§ 1º - A Organização onde se efetivará o estágio deve ser definida pelo estagiário. 
 
§ 2º - A efetivação do estágio curricular supervisionado obrigatório, em organizações 
públicas e privadas convenentes, é precedida de Plano de Trabalho elaborado pelo 
aluno sob o acompanhamento de Supervisor de Campo (profissional da empresa 
convenente) e a supervisão de Professor Orientador de Estágio (da UFRN). O plano 
de trabalho deve conter: (i) a identificação do estagiário, supervisor de campo e 
professor orientador de estágio; (ii) a definição e a natureza da organização onde se 
efetivará o estágio; (iii) os objetivos e a descrição das atividades a serem 
desenvolvidas no estágio. 
 
§ 3º - Caso o estágio curricular supervisionado obrigatório se prolongue por mais de 
06 (seis) meses, o aluno também terá a obrigação de entregar relatórios parciais a 
cada 06 meses. O relatório deve ser entregue ao professor orientador de estágio. 
 
DO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ESTAGIÁRIO 
 
Art. 6º - A inscrição do aluno no estágio curricular supervisionado obrigatório em 
instituições convenentes será formalizada mediante a entrega do termo de 
compromisso no qual constará o plano de atividades (em documento separado). O 
termo de compromisso só pode ser emitido após a efetivação de um convênio entre a 
empresa e a UFRN. 
 
Art. 7º - Compete ao discente definir um professor orientador de estágio (professor da 
UFRN) e obter a sua concordância quanto à inscrição na referida disciplina. O 
professor orientador deve requisitar à Coordenação do Curso (e.g. por email) o pedido 
de inscrição do aluno na disciplina de estágio curricular supervisionado obrigatório. 
 
Art. 8º – A inscrição do aluno na disciplina de estágio curricular supervisionado 
obrigatório será efetuada pela Coordenação do Curso logo que receber a requisição 
do professor orientador e, obrigatoriamente, o termo de compromisso e o plano de 
trabalho, devidamente assinados. 
 
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
Art. 9º - A Coordenação de Estágio do Curso de Engenharia de Telecomunicações em 

termos didático-pedagógicos tem as seguintes atribuições: 

I – Coordenar e supervisionar o planejamento, implementação e avaliação das 

atividades de estágio curricular supervisionado obrigatório do Curso de Engenharia de 

Telecomunicações, de acordo com as disposições legais e do presente Regulamento; 

II – Rever e propor modificações nas Normas de Estágio Supervisionado, a partir de 

sugestões da comunidade externa e interna e da Coordenação de Curso; 

III – Manter contato com setor competente de Estágios da UFRN para acompanhar 

mudanças nos dispositivos legais, receber orientações e atender solicitações; 

IV – Manter contato com as instituições externas ou setores internos para fins de 

realização de estágios; 

V – Promover palestras por parte das instituições e empresas para recrutamento de 

estagiários; 

VI – Organizar e manter cadastro das instituições concedentes de estágio; 
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VII – Encaminhar à PROGRAD minutas de acordos de cooperação para realização de 

estágio e termos aditivos para tramitação e aprovação; 

VIII – Elaborar e assinar termos de compromisso de estágio; 

IX – Orientar os professores orientadores nos procedimentos de planejamento, 

implementação e avaliação dos estágios; 

X – Expedir correspondências e declarações referentes a estágio; 

XI – Promover seminários dos estagiários concluintes para candidatos a estágio nos 

semestres subsequentes; 

XII – Acompanhar o cumprimento das normas de estágio curricular supervisionado 

obrigatório; 

XIII – Elaborar um relatório anual de atividades, contendo: (i) breve descrição de 

empresas convenentes; (ii) tabela contendo informação sobre todas as defesas de 

estágio curricular supervisionado obrigatório do ano corrente (nome do 

estagiário/empresa/banca/nota). O relatório deve ser enviado à coordenação do curso 

antes do final do segundo período letivo de cada ano; 

 
DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO ESTAGIÁRIO 
 
Art. 10º - O estagiário deve desenvolver atividade de caráter profissionalizante, 
estritamente vinculada às especificidades do Curso de Engenharia de 
Telecomunicações, obedecendo aos princípios da ética profissional, às determinações 
legais, bem como ao bom relacionamento com as pessoas envolvidas com as suas 
atividades. 
 
Art. 11º - O estagiário deve entregar os relatórios do estágio ao professor orientador. 
 
Art. 12º - São atribuições e responsabilidades do estagiário: 

I – Elaborar o plano de trabalho em conjunto com o supervisor de campo; 

II - Executar as tarefas dentro do prazo previsto no cronograma do plano de trabalho; 

III - Manter contato periódico com o professor orientador, deixando-o a par do 

andamento das tarefas; 

IV - Participar dos seminários, conferências, painéis e outras atividades correlatas, 

introduzidos na programação do estágio; 

V - Apresentar o relatório parcial (se necessário) e final ao professor orientador para a 

avaliação do estágio; 

VI – Realizar apresentação do relatório final para banca examinadora, para a 

avaliação do estágio; 

 
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA E PEDAGÓGICA 
 
Art. 13º - Ao aluno com vínculo empregatício em instituições concedentes de estágio 
ou na própria Universidade, fica autorizada à realização de estágio curricular 
supervisionado obrigatório, desde que o trabalho do estagiário respeite as exigências 
do Art. 3º e as demais condições estabelecidas no presente regulamento. 
 
Art. 14º - São atribuições do professor orientador: 

I – Solicitar à coordenação do curso a abertura de disciplina de estágio obrigatório 

para seu orientando; 

II - Orientar os alunos, dirimir dúvidas, sugerir soluções e recomendar bibliografias; 

III - Acompanhar o andamento do trabalho do seu orientando; 
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IV - Comunicar à Coordenação do Estágio sobre o andamento das orientações, sendo 

a nota final do estágio comunicada à Coordenação do Curso para que seja registrada 

no sistema; 

V - Levar ao conhecimento do Coordenador de Estágio quaisquer dificuldades que 

venham a ocorrer no desenvolvimento dos trabalhos; 

VI - Comparecer às reuniões convocadas pela Coordenação de Estágio; 

 

VII – Solicitar à coordenação do curso a nomeação de banca de avaliação de estágio 

curricular obrigatório, indicando seus componentes e data da realização da avaliação. 

 
DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
OBRIGATÓRIO 
 
Art. 15º - A avaliação do estágio curricular supervisionado obrigatório é 
responsabilidade do professor orientador de estágio. Deve ser produzido um relatório 
de estágio, similar ao Anexo III desta resolução. 
 
§ 1º - Deve ser nomeada uma banca presidida pelo professor orientador e composta 
de pelo menos dois professores do quadro efetivo da UFRN, sendo solicitada a 
participação do supervisor de campo. 
 
§ 2º - A banca deve avaliar o relatório de estágio em data acordada com o professor 
orientador. 
 
§ 3º - O relatório de estágio deve ser enviado para a banca pelo menos 10 dias 
corridos da data acordada para avaliação. 
 
§ 4º - É parte da avaliação do relatório de estágio uma apresentação para a banca 
sobre seu conteúdo. A apresentação deve ter duração entre 30 e 50 minutos. 
 
§ 5º - Uma ficha de avaliação, similar ao Anexo II desta resolução, deve ser 
preenchida pela banca e enviada ao coordenador de estágio para as devidas 
providências. 
 
Art. 16º - Ao Coordenador de Estágio cabe incluir a informação de aprovação ou 
reprovação de cada discente no relatório anual da Coordenação do Estágio. 
 
Art. 17º - Ao Coordenador do Curso cabe, ao final do período letivo, cadastrar no 
SIGAA a nota do discente, tendo por base o relatório anual da Coordenação do 
Estágio ou uma comunicação por escrito (e.g. email), caso exista defesas de estágio 
fora do semestre da entrega do relatório anual da Coordenação de Estágio. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 18º - O cumprimento do estágio supervisionado obrigatório em Engenharia de 
Telecomunicações é condição obrigatória para obtenção do grau de Engenheiro de 
Telecomunicações. 
 
Art. 19º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Estágio e, em 
última instância, pelo Colegiado do Curso. 
 
Art. 20º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado de 
Curso, revogadas as disposições em contrário. 
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Natal, 05 de novembro de 2013. 
 
 
 
Vicente Angelo de Sousa Junior 
Coordenador do Curso de Engenharia de Telecomunicações 


