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RESOLUÇÃO CCESA 3, DE 7 DE MARÇO DE 2012 

 

Dispõe sobre a instituição da Comissão de 

Orientação de Estágios (COE) e diretrizes 

para realização de Estágios Curriculares no 

âmbito do Curso de Engenharia Sanitária e 

Ambiental da UFJF. 

 

 

O Colegiado do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal 

de Juiz de Fora, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o 

disposto na Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia; no Regulamento 

Acadêmico da Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora; e na Lei no 

11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio dos estudantes e dá 

outras providências. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. Instituir a Comissão de Orientação de Estágios (COE) no âmbito do Curso de 

Engenharia Sanitária e Ambiental. 

 

Art. 2º. A Comissão de Orientação de Estágios (COE) constitui órgão suplementar da 

estrutura do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, sendo responsável pela 

aprovação e acompanhamento do desenvolvimento dos Planos de Atividades do 

Estágio Curricular dos estudantes do curso. 

 

Art. 3º. A Comissão de Orientação de Estágios (COE) será constituída por três 

professores pertencentes ao corpo docente do curso indicados pelo Colegiado do 

Curso, para um mandato de três anos. 



Parágrafo Único:  A critério da Comissão de Orientação de Estágios (COE), o 

acompanhamento das atividades de estágio curricular poderá ser feito por professores 

externos à Comissão. 

 

Art. 4º. Os estágios curriculares visam a assegurar o contato do estudante com 

projetos e instituições da área de Engenharia Sanitária e Ambiental, permitindo que 

conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais. 

 

Art. 5 o. A formação do Engenheiro Sanitarista e Ambiental da Universidade Federal de 

Juiz de Fora incluirá, conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso, como etapa 

integrante da graduação, estágio curricular obrigatório sob supervisão da Comissão de 

Orientação de Estágios (COE), por meio de relatórios técnicos e acompanhamento 

individualizado durante o período de realização da atividade. 

 

Art. 6º. A carga horária mínima do estágio curricular obrigatório é de 180 (cento e 

oitenta) horas. 

 

Art. 7º. O estágio curricular obrigatório será registrado no histórico escolar do aluno. O 

estágio curricular não-obrigatório pode ou não ser registrado no histórico escolar. 

   I - Estágio curricular obrigatório: após aprovação nas disciplinas ESA024 -

Hidráulica Geral e ESA047 - Hidrologia, conforme estabelecido pelo Projeto 

Pedagógico do Curso. O aluno que estiver fazendo estágio curricular obrigatório deve 

se matricular na disciplina obrigatória ESA061 - Estágio Curricular. 

II - Estágio curricular não obrigatório: após aprovação nas disciplinas dos 

quatro primeiros períodos e antes da aprovação nas disciplinas ESA024 - Hidráulica 

Geral e ESA 047 – Hidrologia. O aluno que estiver fazendo estágio curricular não 

obrigatório, caso tenha interesse, deve requerer à Coordenação do Curso seu registro 

no histórico escolar. 

 

 Art. 8 o. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Orientação de Estágios 

(COE) do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF. 

 

Art. 9º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 
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Coordenador do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental 


