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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
CAMPUS GOVERNADOR VALADARES 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

 
REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO ORIENTADORA DE ESTÁGIO  

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 
 

Art.1o O presente documento rege e normatiza a Comissão Orientadora de 
Estágio (COE) do Curso de Graduação em Ciências Econômicas do 
Departamento de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus 
Governador Valadares (UFJF/GV), e está em consonância com a Resolução Nº 
115/2014 do Conselho Setorial de Graduação da UFJF. 
 

CAPÍTULO II 
DA COMISSÃO ORIENTADORA DE ESTÁGIO 

 
Art.2o A COE é órgão integrante do Departamento de Economia, cabendo-lhe 
programar, supervisionar e avaliar os estudantes em estágio do curso de 
Ciências Econômicas da UFJF/GV. 

 
CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 
 

Art.3o A COE será constituída pelo Coordenador do Curso e por mais 02 (dois) 
docentes do Departamento de Economia (UFJF/GV) e 01 (um) docente suplente. 
 
Art.4o Os membros da COE serão indicados e eleitos pelo Departamento. 
 
Art.5o O departamento elegerá o Presidente e o Vice-Presidente (que substituirá 
o Presidente em seus impedimentos) da Comissão, excluindo-se o coordenador 
de curso. 
 

CAPÍTULO IV 
DO MANDATO 

 
Art.6o – O Presidente e o Vice-Presidente da Comissão serão eleitos em reunião 
departamental, excluindo-se o coordenador de curso, para mandato de 2 (dois) 
anos, permitida a recondução por igual período. 
 

CAPÍTULO V 
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

 
Art.7o – Compete à COE: 
 



 

Documento aprovado em reunião departamental do dia 15/09/2017. 

§ 1º Avaliar se o plano de atividades apresentado pelo aluno é condizente com 
a atuação do estudante e futuro profissional de economia. 

 
§ 2º Deferir ou indeferir as propostas de estágios não obrigatórios com base 
nos critérios estabelecidos por esta comissão. 
 
§ 3º Indicar o professor orientador de estágio. 
 
§ 4º Manter os registros de planos de atividades, professores orientadores e 
relatórios finais. 
 
§ 5º Elaborar normas complementares para os estágios não obrigatórios do 
Departamento de Economia. 
 
§ 6º Intermediar os convênios entre a UFJF e os locais de estágio, bem como 
avaliar e manter contato com cada local conveniado na cidade, na região, no 
estado ou no país. 
 
§ 7º Elaborar e sistematizar o processo e os instrumentos de avaliação do 
estágio e dos estagiários. 
 
§ 8º Fixar as atribuições dos professores orientadores e as demais instruções 
necessárias ao bom desenvolvimento dos estágios. 
 
§ 9º Promover discussões com os discentes sobre o andamento dos estágios. 
 
§ 10º Fiscalizar, em apoio aos locais de atividade, o cumprimento das tarefas 
previstas, respeitando rigorosamente os horários determinados. 
 
§ 11º Cumprir e fazer cumprir as normas e exigências dos estágios não 
obrigatórios. 
 
§ 12º Oficializar a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) sobre o resultado 
das eleições e período de mandato do Presidente e Vice-Presidente da COE, 
bem como a relação nominal de seus participantes a cada novo mandato. 

 
Art. 8o Função e competências do professor orientador de estágios:  
considerando a Lei 11.788 em seu Capítulo 1, artigo 3º no primeiro parágrafo 
que diz “o estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por 
supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos 
do inciso IV do caput do art 7º desta Lei e por menção da aprovação final”, fica 
estabelecido as seguintes competências do professor orientador de estágio:  
 

§ 1º Manter encontros periódicos com seus orientandos para 
acompanhamento das atividades. 
 
§ 2º Oferecer subsídios teóricos ao orientando, quando necessário. 
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§ 3º Exigir do orientando a apresentação periódica, em prazo não superior a 
6 (seis) meses, de relatório das atividades. 
 
§ 4º Analisar e avaliar o Relatório Final de Estágios. 
 
§ 5º Tomar ciência, cumprir e fazer cumprir as normas de estágio. 
 
§ 6º Avaliar as atividades desenvolvidas no estágio através do Relatório de 
Atividades e outros instrumentos estabelecidos pela COE. 
 
§ 7º Entregar ao Presidente da COE, no prazo determinado por este, os 
documentos de avaliação do discente, padronizados pela COE, devidamente 
preenchidos e assinados. 
 
§ 8º Informar com presteza e por escrito à COE quaisquer intercorrências 
relativas ao estágio. 
 
§ 9º Reunir-se com a COE quando essa julgar necessário. 
 
§ 10º Deferir ou indeferir o Plano de Atividades do Estágio apresentado pelo 
discente, antes que esse Plano seja enviado à Coordenação Geral de 
Estágios. 

 
Art. 9o  Compete ao presidente da COE: 
 

§ 1º Representar a Comissão Orientadora dos Estágios nos diversos órgãos 
da UFJF. 
 
§ 2º Convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da COE. 
 
§ 3º Fazer encaminhamentos e solicitações necessários ao desenvolvimento 
dos estágios aos órgãos competentes. 
 
§ 4º Acompanhar a distribuição dos discentes pelas diversas áreas e locais 
de estágio. 
 
§ 5º Receber reivindicações por parte de orientadores e discentes e, se for o 
caso, apresentá-las para a apreciação da COE e/ou às instâncias superiores 
da universidade para encaminhamento de propostas e soluções à comissão. 
 
§ 6º Acompanhar e interferir, se necessário, no andamento dos estágios, 
ouvida a COE. 
 
§ 7º Resolver os casos emergenciais, ad referendum, quando não houver 
tempo hábil para a convocação de uma reunião de COE. 

 
Parágrafo único: Na ausência justificada e em processo de férias, o presidente 
será substituído vice-presidente. 
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Art.10o Compete ao discente do Curso de Ciências Econômicas da UFJF – 
Campus Governador Valadares, registrado no estágio não obrigatório: 
 

§ 1º Providenciar a documentação necessária para o estabelecimento de 
convênio caso a instituição concedente, na qual o discente pretende realizar 
o estágio, não seja conveniada. 
 
§ 2º Apresentar o Plano de Atividades de Estágio ao docente orientador. 
 
§ 3º Encaminhar o Termo de Compromisso e o Plano de Atividades de 
Estágio, após deferimento do docente orientador, com as informações 
digitadas e com as devidas assinaturas para a COE em 03 (três) vias. 
 
§ 4º Assinar o controle de frequência, através de registro em impresso próprio, 
constando início e término do período de atividades de estágio. 
 
§ 5º Seguir as normas vigentes estabelecidas para cada local de estágio, 
previamente informadas pelo supervisor da instituição concedente ao discente 
e à COE. 
 
§ 6º Realizar com responsabilidade e ética as atividades previstas por cada 
local de estágio. 
 
§ 7º Acatar as deliberações da COE; 
 
§ 8º Informar, por escrito e no prazo máximo de dois dias úteis, ao Presidente 
da COE, sobre qualquer eventualidade ocorrida no período de estágio. 
 
§ 9º Apresentar ao docente orientador periodicamente, em prazo não superior 
a 06 (seis) meses, um Relatório de Atividades. 
 
§ 10º Apresentar um Relatório de Atividades final de acordo com modelo 
especificado pela COE, com folha de frequência e ficha de avaliação do 
estagiário pelo supervisor da instituição concedente em anexo. 

 
Parágrafo único: A COE tem autonomia de estabelecer outras formas de 
avaliação; 
 

CAPÍTULO VI 
DO FUNCIONAMENTO 

 
Art. 11o COE, reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes ao ano, podendo reunir-
se extraordinariamente por convocação de seu Presidente sempre que se fizer 
necessário. 
 

CAPÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
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Art. 12o O estágio no curso de Ciências Econômicas constitui-se de atividades 
extracurriculares de caráter não obrigatório para a integralização dos créditos da 
grade curricular do aluno. 
 
Art. 13o O aluno poderá estagiar em instituições públicas, privadas e não 
governamentais conveniadas com a UFJF, em funções condizentes com as 
áreas de atuação do profissional em Economia. 
 
Art. 14o O estágio não obrigatório poderá ser desenvolvido fora do período letivo 
regular, devendo a documentação requerida ser apresentada e a matrícula 
efetivada antes do início do estágio. 
 
Art. 15o Para realização do estágio não obrigatório deverá ser firmado um Termo 
de Compromisso entre o estagiário e a instituição concedente do estágio. 
 
Art.16o Para realização do estágio não obrigatório o discente deverá ter 
aprovação do Plano de Atividades de Estágio pelo docente orientador. 
 

CAPÍTULO VIII 
DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO 

 
Art. 17o A orientação do estágio não obrigatório será exercida obrigatoriamente 
por um docente do Departamento de Economia da UFJF/GV, sendo o docente o 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário. 
 
Art. 18o O estagiário deverá ter acompanhamento de um supervisor da instituição 
concedente, devidamente habilitado, da mesma formação superior ou formação 
afim. 
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS E GERAIS 

 
Art. 19o Os casos omissos nesse Regulamento serão analisados pela COE, 
respeitadas as disposições legais vigentes. 
 
 


