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Regimento dos Estágios do Curso de Gestão Ambiental (GA)– EACH/USP

Artigo 1° - O Curso de Gestão Ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da  Universidade  de  São  Paulo  não  prevê  em  seu  Projeto  Pedagógico  o  Estágio 
Curricular Obrigatório, possibilitando apenas o Estágio não obrigatório, sendo este de 
livre escolha dos alunos interessados, sem indicação expressa nos currículos, mas, que 
deverão visar a formação pessoal e profissional, ampliando as experiências do aluno, 
contribuindo para o desenvolvimento das suas habilidades  e para a melhoria  de seu 
desempenho escolar.

Artigo  2°  -  A  EACH/USP assinará  convênios  específicos  com  as  instituições  que 
oferecerem os estágios previstos no artigo 1o. deste Regulamento,  que  devem ser de 
natureza  compatível  com  a  área  de  conhecimento  do  curso,  e  ter  o  objetivo  de 
proporcionar a melhoria do rendimento acadêmico e das práticas de convívio social, 
profissional e cultural. 

Artigo 3° -  A  Proposta de Estágio necessitará  da documentação e se submeterá ao 
ditados nos termos do Artigo 3o. da Portaria EACH/USP n. 016 de 01.06.2006,1 para o 
seu devido cumprimento e validade.

Artigo 4º - O aluno poderá apresentar solicitação de estágio não obrigatório para análise 
do Setor de Estágios que o encaminhará ao Comissão de Estágio - GA, a partir do 3º 
semestre letivo do curso, observada a antecedência de 30 (trinta) dias do início do 
estágio e as seguintes normas:

I - estar regularmente matriculado;
II - ter sido aprovado em:
a) pelo menos 80% dos créditos já cursados,
b) pelo menos 16 créditos no semestre anterior;

1  Artigo 3º da Port. 16/06, EACH/USP “A aceitação do estágio proposto pelo aluno fica condicionada 
ao cumprimento das seguintes normas:
I - Existência de um Termo de Convênio em vigência entre a EACH/USP e a instituição concedente;
II  –  Apresentação  de um Termo de Compromisso e de  um Plano de Estágio  com indicação  das 
atividades a serem desenvolvidas, horários, locais de trabalho e/ou setor, de um Tutor e um Supervisor 
de estágios da EACH/USP,  em como da forma de pagamento do seguro pessoal, nos termos das 
Portarias  GR  Nº  3351,  de  18.06.2002,  e  GR  Nº  3358,  de  24.07.2002,  para  os  estágios  não 
obrigatórios;
III - O Termo de Compromisso e o Plano de Estágio, com a concordância do aluno e do Tutor, devem 
ser previamente analisados e firmados pela Comissão de Graduação (CG) da EACH/USP, ou pelo 
Setor de Estágios por ela criado, cujo funcionamento é subordinado à Comissão de Graduação, nos 
termos da Resolução 4.850/2001; 
IV – Reconhecimento, por parte da instituição concedente do estágio, da atuação do Tutor de Estágio, 
fornecendo-lhe as informações e esclarecimentos que se fizerem necessários, para ciência do Setor de 
Estágios e da CG da EACH/USP.”
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III - estar matriculado em pelo menos 16 créditos;
IV - solicitar atividade de estágio cuja jornada, para os períodos letivos definidos no 
calendário geral da USP de cada ano, seja de no máximo 4 horas diárias (ou 20 horas 
semanais), preferencialmente, ou até 6 horas diárias (30 horas semanais), desde que a 
CoC-GA estiver de acordo, baseada em critérios da qualidade do plano de estágio e, 
obrigatoriamente, no desempenho escolar do aluno. 

Parágrafo único - Os casos em que os estágios propostos desenvolvam-se nos períodos 
de férias escolares, fins de semana ou feriados prolongados, poderão ser autorizados se 
houver  parecer  favorável  da  CoC-GA  do  pretendente  ao  estágio,  nos  limites  da 
legislação vigente.

Artigo 5o  - O estágio terá duração mínima de um semestre letivo, ressalvados os casos 
especiais definidos no inciso IV do artigo 4º deste regimento, e poderá ser renovado até 
atingir duração máxima de dois anos.

Artigo 6º -  O aluno poderá desenvolver o estágio na organização em que trabalha a 
critério e com aprovação prévia do professor supervisor de estágios.

Parágrafo único  - Os alunos que trabalham, excepcionalmente, poderão cumprir suas 
horas de estágio de forma concentrada coincidindo com seu período de férias laborais, 
com prévia autorizações da Comissão de Estágio e da Coordenação do Curso de Gestão 
Ambiental.

Artigo 7º – Para acompanhamento do aluno e avaliação de seu plano de atividades a 
Comissão de Estágios do curso de GA receberá para parecer os relatórios anteriormente 
encaminhados pelo estagiário ao Setor de Estágios da EACH, respeitando-se o prazo de 
30 (trinta) dias para o seu tramite administrativo e das competências do Supervisor de 
Estágios e do Tutor designado, nos termos do art. 4º  deste Regulamento e  inciso III, do 
Artigo 3º da Portaria de Portaria EACH/USP n. 016 de 01.06.2006.

Parágrafo único – Compete:

I)  (a)ao Professor(a) Supervisor(a):
a)Identificar e divulgar oportunidades de estágio aos alunos;
b)Apreciar as propostas de estágio, encaminhando as que satisfizerem as exigências da 
Portaria de Estágios EACH/USP e deste Regulamento;
c)Orientar e esclarecer a atividade de Estágio;
d)Distribuir os alunos entre os professores tutores;
e)Orientar os professores tutores na condução de suas atividades;
f)Assinar os termos de compromisso e planos de Estágio;
g)Contatar  a  Organização  em  que  o  aluno  realiza  o  Estágio,  sempre  que  entender 
necessário;
h)Supervisionar as atividades referentes a Estágios.

II)  (a)ao Professor(a) Tutor(a):
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a)Orientar os alunos para a realização de estágios, tanto no que se refere à área a ser 
definida, como à Organização onde atuará.
b)Supervisionar os Relatórios de Estágio, fornecendo, sempre que necessário, subsídios 
para a realização das propostas e dos relatórios.
c)Contatar a organização onde o aluno faz seu estágio em qualquer momento em que 
acreditar necessário.
d)Acompanhar as atividades referentes aos Estágios.
e)Apresentar parecer sobre os relatórios do estágio.

Artigo 8° - Os alunos deverão apresentar ao  término de cada semestre relatório parcial 
de estágio elaborado durante a orientação e desenvolvimento do estágio, e ao término 
do mesmo, um relatório final junto ao Setor de Estágios – EACH.

Parágrafo Primeiro -  Esses documentos serão encaminhados à Comissão de Estágios – 
GA, e oportunamente, seguindo os procedimentos internos da Comissão de Estágios – 
GA  serão  avaliados  pelo  respectivo  professor  tutor  do  estágio  e  firmados  pelo 
Supervisor  de  Estágios  e,  sanadas  quaisquer  dúvidas  ou  complementos  necessários, 
serão evolvidos ao Setor de Estágios – EACH.

Parágrafo Segundo -  Os alunos terão encontros regulares com os professores tutores, 
para esclarecimento de dúvidas e orientação na elaboração dos relatórios.

Parágrafo Terceiro - Durante o desenvolvimento dos Estágios o aluno deverá solicitar, 
ao professor tutor,  orientação  sobre sua ação,  bem como formular  opiniões e emitir 
pareceres  que  permitam  a  avaliação  de  seu  desempenho  e  aproveitamento  prático, 
oportunamente acertados entre eles.

Parágrafo Quarto - Deverão constar, obrigatoriamente:

I) do Relatório Parcial de Estágio:
a)Informações sobre o aluno: curriculum vitae
b)Informações sobre a(s) organização(ões) em que realizou sua prática e descrição das 
atividades realizadas.
c)Comentários sobre o desenvolvimento do Estágio 
d)Declaração  da  Organização  contendo número  de horas  de  estágio e  descrição  das 
atividades realizadas.

II) do Relatório Final de Estágio:
a)Informações sobre o aluno: curriculum vitae
b)Informações sobre a(s) organização(ões) em que realizou sua prática e descrição das 
atividades realizadas.
c)Comentários  sobre  o  desenvolvimento  do  Estágio  e  considerações  finais  (com 
posicionamento crítico do aluno).
d)Declaração  da  Organização  contendo número  de horas  de  estágio e  descrição  das 
atividades realizadas.
e)Documento de avaliação sobre o desempenho do aluno, elaborado pela Organização.
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Artigo 9o - Não será permitida a intermediação de agentes externos ou de integração 
para o cadastramento e colocação dos alunos da Universidade em empresas conveniadas 
por esses órgãos, respeitando-se o referencial de Cadastro de Estágios da Comissão de 
Estágios do curso de GA e do Setor de Estágios da EACH.

Artigo  10°-  Os  alunos  poderão  se  apresentar  nas  instituições  nas  quais  pretendem 
realizar  estágios,  munidos  de  cartas  de  apresentação  para  as  autoridades  dessas 
instituições, assinadas pelo tutor de seu estágio.

Artigo 11° - Os alunos deverão registrar as horas de estágio realizadas nos termos deste 
Regimento  na  ficha  de  controle  de  estágio.  Essa  ficha  deverá  estar  corretamente 
preenchida em todos os seus itens e deverá coletar todas as assinaturas solicitadas. No 
final de cada semestre deverá ser assinada pelo Tutor do Estágio e pelo Supervisor de 
Estágio  da  Comissão  de  Estágio  -  GA  e  entregue  na  seção  de  Estágios  para  seu 
arquivamento na EACH/USP.
 
Artigo  12° -  O arquivo das fichas  de estágio guardará  os  prazos estabelecidos  pela 
EACH e USP.

Artigo  13°  -  A  EACH/USP  encaminhará  a  relação  de  alunos  matriculados  nas 
disciplinas  de estágio curricular  supervisionado,  a cada semestre,  à CODAGE/DRH, 
para  inclusão  em  apólice  coletiva  de  seguro  de  acidentes,  que  será  custeada  pela 
Universidade. 

Artigo 14° - O aluno deverá cumprir suas horas de estágio até o prazo máximo para a 
conclusão do curso, no termos da Portaria EACH 16/2006.

Artigo  15°:  Os  casos  omissos  serão  tratados  no  âmbito  da  Comissão  de  Estágio  e 
Coordenação do Curso.

Artigo 16°: Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pela CoC-GA.
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