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Dispõe sobre a regulamentação da atividade de 
estágio dos alunos do Curso de bacharel em 
Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de 
São Paulo, nos termos da Resolução USP 4.850, 
de 10.08.2001, com base na Lei 9.394/1996 –
LDB – e Lei 11.788/2008. 

 

Art. 1º. Os alunos regularmente matriculados do Curso de Gestão de Políticas Públicas 

da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo devem 

realizar atividade de estágio como parte de sua formação profissional tendo em 

vista a consolidação dos conhecimentos e os desempenhos profissionais desejados 

inerentes ao perfil do formando, definidos no Projeto Político Pedagógico do 

Curso. 

Parágrafo primeiro. A duração mínima da atividade de estágio é de 120 horas, 

conforme disciplina de Estágio Obrigatório da grade curricular do curso. O Estágio 

Obrigatório deverá ser realizado em um semestre entre o terceiro semestre de 

matrícula e o semestre de conclusão do curso. 

Parágrafo segundo. O não cumprimento das 120 horas de estágio, no mínimo, 

implicará na reprovação da disciplina Estágio Obrigatório e, com isso, a 

impossibilidade da conclusão do curso.  

Parágrafo terceiro. Também será impedimento para a conclusão do curso o não 

atendimento dos prazos e documentos que devem ser entregues conforme este 

regimento e os determinados pela Seção de Estágios da EACH. 

Parágrafo quarto. As atividades de estágio realizadas após o cumprimento das 120 

horas mínimas, validadas como estágio obrigatório e conseqüente cumprimento e 



validação dos créditos curriculares, poderão ser realizadas até o nono semestre de 

matrícula do aluno no curso de GPP, na condição de Estágio não obrigatório.  

Parágrafo quinto. O Estágio não obrigatório poderá ser realizado a partir do terceiro 

semestre de matrícula no curso, cumpridas as outras determinações. 

Art. 2º. Para supervisionar as atividades de estágio junto ao curso, fica criada a 

Supervisão de Estágio. 

Parágrafo Único. A Supervisão de Estágio é de responsabilidade de um coordenador e 

um suplente, professores do Curso de Gestão de Políticas Públicas eleitos em 

reunião de CoC-I. 

Art. 3º. São atribuições da Supervisão e do suplente organizar, administrar e 

supervisionar as atividades de estágios estabelecidas e regulamentadas pela 

legislação vigente e pelos regimentos da Universidade de São Paulo - USP, da 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades - EACH e deste regimento. 

Parágrafo primeiro. As atividades de Estágio previstas no caput deste artigo serão 

desenvolvidas em instituições públicas, privadas e entidades do Terceiro Setor, 

desde que satisfaçam aos requisitos de pertinência e propriedade em relação à 

formação do Gestor de Políticas Públicas, definidas no Projeto Político Pedagógico 

do Curso. 

Parágrafo segundo. Estágios não-obrigatórios devidamente regularizados na Seção de 

Estágio da EACH-USP e aprovados pela supervisão de estágio do curso, realizados 

a partir do terceiro semestre de matrícula no curso com carga-horária mínima de 

120 horas, podem ser validados a critério da supervisão de estágio, para a 

obtenção de equivalência na disciplina de Estágio. 

Parágrafo terceiro. Atividades de extensão supervisionadas e aprovadas por um 

professor da EACH, realizadas a partir do segundo semestre de matrícula no curso 

e que cumpram carga-horária mínima de 120 horas, podem ser validadas a critério 

da supervisão de estágio, para a obtenção de equivalência na disciplina de Estágio. 

Parágrafo quarto. Atividades complementares de caráter prático que visem à formação 

profissional podem ser validadas até o limite de 24 horas, a critério da supervisão 

de estágio, para a obtenção de equivalência na disciplina de Estágio. 

 



Art. 4º. As atividades desenvolvidas nas entidades mencionadas no parágrafo primeiro 

do artigo 3º somente serão computadas como estágio obrigatório após a 

celebração de convênio entre estas entidades e a Universidade de São Paulo e 

subseqüente contrato de estágio específico no qual conste o nome do aluno-

estagiário, nos termos da legislação. 

Parágrafo primeiro. Os convênios, termos de compromisso, planos de estágio bem 

como os relatórios de estágio serão apresentados pelo aluno obedecendo 

estritamente aos modelos disponibilizados no site da EACH e seguirão parâmetros 

definidos pela EACH-USP. Serão assinados pelo Coordenador de Estágios da EACH-

USP e pelo Supervisor de Estágios do Curso de GPP bem como pelo supervisor de 

estágio da entidade conveniada. Nestes documentos o Coordenador de Estágios 

da EACH-USP figurará como interveniente. 

Parágrafo segundo. Os convênios e contratos de estágio curricular não poderão prever 

qualquer espécie de responsabilidade da Universidade de São Paulo por eventual 

remuneração aos estagiários. A remuneração, quando ocorrer, é de inteira 

responsabilidade da instituição conveniada. 

Parágrafo terceiro. Para cada entidade haverá a celebração de um convênio com a 

EACH-USP, pelo qual serão contemplados todos os cursos oferecidos pela unidade. 

Parágrafo quarto. Vinculados a esse convênio, serão assinados termos de 

compromisso de estágio entre as entidades tomadoras de estágio e o aluno-

estagiário, com a interveniência da Universidade de São Paulo. 

Parágrafo quinto. No contrato de estágio constará o nome e a assinatura do 

responsável pelas atividades e pela supervisão do estágio na entidade conveniada. 

Parágrafo sexto. A função de tutor dos alunos do curso de GPP será exercida pelos 

supervisores de estágio de GPP. 

 

Art.5. A comprovação das atividades de estágio curricular dar-se-á por meio de 

relatórios, elaborados conforme modelo disponibilizado no site da EACH (curso de 

GPP) no qual deverão constar, com nível de detalhes que possibilite aos 

supervisores avaliar a real contribuição das atividades realizadas para a formação 

prática do profissional bacharel em Gestão de Políticas Públicas da EACH/USP, 

especificidades de cada atividade. 
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Parágrafo primeiro. Os relatórios deverão indicar as atividades desenvolvidas, a 

respectiva carga horária cumprida em cada atividade bem como a contribuição e a 

aplicação dos conhecimentos teóricos dos componentes curriculares da grade de 

disciplinas constantes do Projeto Político Pedagógico do Curso. 

Parágrafo segundo. As atividades de estágio serão comprovadas por declaração e/ou 

pelo relatório que serão assinados pelo profissional responsável pela supervisão 

na entidade conveniada. 

 

Art.7º O aluno que desenvolve atividades profissionais em emprego regular poderá 

solicitar equivalência destas atividades como estágio após o segundo semestre de 

matrícula no curso e no semestre em que estiver matriculado na disciplina Estágio 

Obrigatório. 

Parágrafo primeiro. O aluno que trabalha em instituição pública deve apresentar os 

seguintes documentos, que serão avaliados pela Supervisão de Estágios em GPP: 

a. Documentos sobre a entidade da administração pública direta ou indireta: lei, 

estatuto, regimento, outros que descrevam a natureza da entidade e suas 

finalidades; 

b. Relatório de Estágio, conforme modelo disponibilizado no site da EACH (curso 

de GPP), com descrição detalhada das atividades exercidas e clara identificação 

destas com os conceitos e teorias dos componentes curriculares do Projeto 

Político Pedagógico do Curso. 

Parágrafo segundo. O aluno que trabalha em instituição privada ou do terceiro setor 

deve apresentar os seguintes documentos, que serão avaliados pela Supervisão de 

Estágios em GPP: 

a. Descrevam a natureza da entidade e suas finalidades; 

b. Comprovem o vínculo de emprego com a entidade; 

c. Documentos que comprovem o vínculo de emprego com a entidade; 

d. Relatório de Estágio, conforme modelo disponibilizado no site da EACH (curso 

de GPP), com descrição detalhada das atividades exercidas e clara identificação 

destas com os conceitos e teorias dos componentes curriculares do Projeto 

Político Pedagógico do Curso. Deve informar neste relatório as datas de 

concurso, promoção, cargos exercidos, atividades e funções, de forma 
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descritiva e anexar documentos que possibilitem à supervisão avaliar a 

veracidade das informações; 

e. As atividades do Relatório de Estágio indicadas no item anterior podem ser 

relativas a participação em projetos não relacionados à sua atividade regular na 

entidade, como projetos sociais ou convênio com órgão público. Neste caso o 

relatório deve descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas e clara 

identificação destas com os conceitos e teorias dos componentes curriculares 

do Projeto Político Pedagógico do Curso. Neste caso, há a necessidade de 

realização do competente convênio da entidade com a EACH/USP. 

 

Art. 6º. Os casos omissos serão decididos pelo colegiado de professores de GPP em 

reuniões de CoC-I. 

 

Art. 7º. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pela CoC-I do 

Curso de Graduação em Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, revogando-se as disposições em contrário.  

 

CoC-I do Curso de Graduação em Gestão de Políticas Públicas 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

Universidade de São Paulo 


