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RESOLUÇÃO REITORIA Nº 036, DE 23 DE JUNHO DE 2020 
 

 

 

Dispõe sobre Regulamento Geral de Estágio 
Supervisionado Obrigatório dos Cursos de graduação nas 
áreas de saúde e área jurídica da UNIARP 

 
 

O Reitor da UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE -UNIARP, no 

uso de suas atribuições,  

CONSIDERANDO o disposto no art. 14, inciso XIX, do Regulamento Geral da 

UNIARP, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Homologar administrativamente, ad referendum de deliberação do 

CONSUN, o Regulamento Geral de Estágio Supervisionado Obrigatório dos Cursos 

de graduação nas áreas de saúde e área jurídica da UNIARP, conforme documento 

apenso e a seguir especificado: 

I- Áreas da saúde Cursos: Farmácia, 

Fisioterapia, Nutrição, 

Enfermagem e 

Educação Física. 

Pg. 2 

II- Área da saúde Curso: Psicologia Pg. 25 

III- Área jurídica Curso: Direito Pg. 48 

 

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as exposições ao contrário as normativas internas. 

 

 

Prof. Dr. Anderson Antônio Mattos Martins 
Reitor da UNIARP 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 
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REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
OBRIGATÓRIO DOS CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE 

 

Art. 1º Esse regulamento normatiza as atividades relacionadas ao Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório ou afins dos Cursos de Graduação da 

área da Saúde da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), nos termos e 

limites dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) dos cursos de graduação, pela Lei Federal nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008 (Lei de Estágios), e demais legislações vigentes.  

Paragrafo único: os cursos que compõe a área da saúde são: Farmácia, 

Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem e Educação Física. 

 

CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO 

 

Art. 2º O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório dos Cursos de  Graduação 

define-se como um processo de aprendizagem profissional que: 

I. integra o conhecimento adquirido pelo discente em sala de aula à  prática 

profissional e estimula o reconhecimento de habilidades e competências 

adquiridas em situações reais de vida e trabalho; 

II. propicia ao discente a aquisição de experiência profissional específica, 

visando sua inserção eficaz no mercado de trabalho; 

III. pode ser desenvolvido em instituição concendente ou em laboratórios 

específicos; 

IV. está em sintonia com os Projetos Pedagógicos dos Cursos, com os 

objetivos da instituição e com o perfil profissional desejado pela Uniarp; 

V. pode constituir-se numa atividade de investigação, explicitação, 

interpretação e intervenção na realidade e de enriquecimento da 

formação profissional dos discentes. 
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Art. 3º O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório  é disciplina em todos os 

cursos que possuem sua obrigatoriedade prevista nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) e/ou em seus Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs).           

 

Parágrafo Único: nos cursos da área da Saúde existem duas modalidade de 

estágio: supervisionados por profissional da unidade concedente e supervisionados 

pelo professor. Na primeira modalidade, supervisionados por profissional da 

unidade concedente, os discentes são supervisionados por um profissional da área 

de atuação específica que trabalhe na unidade concedente e o professor será o 

orientador. Na segunda modalidade, supervisionados pelo professor, os discentes 

são divididos em grupos e são supervisionados pelo professor da disciplina, que os 

acompanharão em tempo integral dentro da unidade concedente. No curso de 

enfermagem, os estágios supervisionados pelo professor, são chamadas de 

disciplinas de assistência. 

 

Art. 4º  A prática do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório deverá resultar 

em um documento denominado “Relato de experiência do estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório”, cuja estruturação e apresentação são definidas pela 

Normalização da UNIARP. 

 

Art. 5º O produto do estágio deverá resultar em um resumo expandido a ser 

submetido no Seminário de Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão 

(Sedepex). Exceções deverão ser aprovadas pelo Colegiado de Curso e deferidas 

pela Reitoria. 

 

 

CAPÍTULO II - DAS POLÍTICAS E OBJETIVOS DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  

 

Art. 6º As políticas e objetivos do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

visam: 
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I. contribuir para a consolidação da UNIARP como Universidade voltada à 

busca por soluções para os problemas regionais e/ou nacionais; 

II. fortalecer relações de parceria permanentes e continuadas com os campos de 

estágio supervisionado; 

III. respeitar as peculiaridades e a natureza de cada curso, expressas nos 

objetivos e no seu projeto político pedagógico; 

IV. garantir uma avaliação permanente e continuada do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório com a participação de todos os envolvidos; 

V. oferecer condições concretas de investigação, análise, interpretação da 

realidade e intervenção nessa mesma realidade; 

VI. proporcionar ao discente a oportunidade de aplicar conhecimentos 

acadêmicos em situações de prática profissional efetiva, criando a 

possibilidade de exercitar suas habilidades; 

VII. proporcionar ao discente a oportunidade de integrar-se ao campo profissional, 

ampliando sua formação teórico-prática e interdisciplinar; 

VIII. favorecer o desenvolvimento de competências e habilidades como cidadão e 

profissional consciente; 

IX. possibilitar a atuação profissional do discente e a reflexão sobre a mesma, 

permitindo-lhe construir e repensar sua práxis numa experiência significativa;  

X. buscar a integração da UNIARP às organizações profissionais, sociais e 

culturais ligadas à área de formação do corpo discente. 

 

 
CAPÍTULO III - DA MATRÍCULA NA DISCIPLINA ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  

 

Art. 7º  A disciplina Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório ou afins é 

atividade curricular obrigatória aos cursos que a possuam em sua matriz curricular. 

O estágio consiste no desenvolvimento de atividades relacionadas com a respectiva 

área de estudo e pode ser realizada em organizações públicas, privadas ou híbridas, 

acompanhadas pela UNIARP, pela Unidade Concedente de Estágio e geridas por 

entidade conveniada à UNIARP. 
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Art. 8º A matrícula na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

ocorrerá de acordo com os ordenamentos legais da Uniarp, observando os pré-

requisitos das disciplinas estabelecidos nas Matrizes Curriculares dos Cursos de 

Graduação, conforme PPCs dos Cursos. 

 

Parágrafo único - O discente que iniciar o Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório sem que tenha efetuado e regularizado sua matrícula, bem como sem 

contrato assinado por todas as partes, perderá o tempo de estágio realizado 

anteriormente à regularização desses procedimentos. 

 

Art. 9º As práticas de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório poderão incluir 

atividades simuladas e reais, nos termos definidos pelo PPC, desde que a DCN 

autorize esta previsão.  

 

CAPÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO E DA DURAÇÃO  DO ESTÁGIO   

 

Art. 10 A duração do estágio nas organizações, a carga horária total da disciplina, 

período / semestre de oferta, as áreas de estágio e especificidades devem constar 

nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPCs) dos Cursos.  

 

Art. 11 É obrigatória a integralização da carga horária total do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório, na qual são incluídas: 

 

I - Planejamento e Organização do Estágio 

 

Compreende as atividades de organização do processo de estágio, com auxílio do 

professor de estágio, referente à formalização do estágio na organização 

concedente,  com emissão do Convênio de Estágio e Termo de Compromisso, 

preenchimento das fichas de acompanhamento (Apêndice D) e Elaboração Relato 

de experiência. 

 

II - Prática Profissional Orientada 
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Compreende as atividades práticas desenvolvidas na Organização Concedente ou 

laboratórios com o acompanhamento do supervisor de campo.  

 

Art. 12 O discente que deixar de cumprir as atividades de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório, nas datas fixadas no Plano de Ensino da disciplina, 

perderá o direito de conclusão de seu Estágio naquele período letivo. 

 

 

CAPÍTULO V - DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO/ 

CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

Art. 13 São consideradas campos de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

as instituições de direito público e/ou privado, os órgãos da administração pública, as 

instituiçőes de ensino, as organizaçőes não governamentais, a comunidade em geral 

e a UNIARP, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas. 

 

Art. 14  Os campos de estágio devem apresentar condições para:  

I. planejamento e execução conjunta das atividades de Estágio; 

II. avaliação, aprofundamento e produção de conhecimentos teórico-práticos 

no campo específico de trabalho, quando requerido;  

III. vivência efetiva de situações concretas de trabalho, dentro de um campo 

profissional;  

IV. parceria permanente e continuada com a UNIARP;  

V. existência de infraestrutura material e de recursos humanos para um bom 

desempenho do Estágio;  

VI. aceitação das condições de supervisão e avaliação dos estagiários. 

 

Art. 15 O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do curso poderá ser 

desenvolvido pelo discente em seu local de trabalho, contanto que seja aprovado 

pelo Colegiado de Curso e quando houver acordância da parte concedente.  
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Parágrafo único: A validade do desenvolvimento do estágio no local de trabalho 

somente se dará a partir da celebração do Termo de Compromisso. 

 

Art. 16 A UNIARP providenciará um seguro de acidentes pessoais para cada 

discente estagiário, caso a empresa ou instituição pública e/ou privada conveniada 

não o faça. 

 

 

SEÇÃO I - DO CONVÊNIO E DO TERMO DE COMPROMISSO 

 

Art. 17 O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório é autorizado com a 

celebração de Convênio entre a instituição de direito público e/ou privado e a 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e Termo de Compromisso celebrado entre o 

estagiário e a instituição concedente. 

 

Art. 18 O Convênio e o Termo de Compromisso são documentos obrigatórios para a 

realizaçăo do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 

 

§ 1º - No caso de o estágio desenvolver-se na UNIARP, o discente fica isento 

de apresentar convênio. 

§ 2º - A celebração do Termo de Compromisso depende obrigatoriamente da 

prévia existência de Convênio, assinado entre a instituição concedente e a 

UNIARP. 

 

Art. 19 O Termo de Compromisso deverá ser assinado obrigatoriamente: 

I. pelo estagiário: discente que se encontra regularmente matriculado na 

disciplina de Estágio Supervisionado ou afins. 

II. pelo representante legal da parte concedente. 

III. pelo representante legal do Campus Universitário da UNIARP. 

 

Art. 20 O Termo de Compromisso, assim como as atividades dele decorrentes, não 

criam vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo o estagiário receber 
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bolsa-auxílio ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada entre o 

estagiário e a instituição concedente, ressalvado o que dispuser a Lei do Estágio. 

      

 

CAPÍTULO VI - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  

 

Art. 21  A estrutura organizacional do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

nos cursos de graduação da UNIARP é composta de:  

I. Coordenador de Curso 

II. Professor da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

III. Estagiários (discentes dos cursos de graduação) 

 

 

SEÇÃO I - DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE CURSO NO ESTÁGIO 

 

Art. 22 O Coordenador de Curso, no Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, 

terá as seguintes atribuiçőes: 

I. coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades de Estágio 

Curricular Supervisionado;  

II. assegurar a legalidade do processo de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório;  

III. fixar e divulgar, no plano de ensino, as datas e horários compatíveis ao do 

período do curso e do calendário acadêmico para avaliação dos relatórios 

e das atividades desenvolvidas pelos discentes estagiários; 

IV. formalizar o encaminhamento dos discentes para cumprimento do estágio; 

V. fornecer ao estagiário a documentação necessária, quando formalmente 

requerida, à efetivação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório; 

VI. identificar e divulgar as oportunidades de Estágio Curricular 

Supervisionado; 
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VII. manter contato com o Professor da disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado, visando o aprimoramento e solução de problemas 

relativos ao seu desenvolvimento; 

VIII. participar da elaboração ou alterações deste regulamento na 

Universidade junto aos demais Coordenadores de Curso dos diferentes 

Campi. 

 

 

SEÇÃO II - DO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

Art. 23 A disciplina é uma atividade docente relativa à prática profissional do 

estagiário, entendida como acompanhamento técnico-pedagógico na execução do 

projeto até a conclusão do mesmo.  

 

Art. 24 A carga horária destinada ao Professor é definida em ato específico da 

Reitoria. 

 

Paragrafo único: a carga horária do professor depende da modalidade de estágio 

conforme descrito no PPC do curso, sendo que no estágio supervisionado por 

profissional da unidade concedente, a carga horária do professor será compatível 

com sua atribuições de orientação e acompanhamento, devendo obrigatóriamente 

realizar no mínimo uma visita in loco para cada 60 horas de estágio (para o curso de 

enfermagem o professor deve realizar visitas semanais), porém sem necessidade de 

estar integralmente presente junto com o discente. Já para os estágios 

supervisionados integralmente pelo professor, o mesmo terá carga horária 

estabelecida para acompanhar os discentes durante todo o período dentro da 

unidade concedente. 

 

Art. 25  O Professor deverá possuir formação na grande área do conhecimento. 

  

Art. 26 Cabe ao Professor da disciplina: 
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I. desenvolver as atividades planejadas para a disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório; 

II. acompanhar o discente no desenvolvimento do relatório de experiência 

durante o período de realização do estágio;  

III. executar o programa estabelecido neste regulamento; 

IV. assegurar a compatibilidade das atividades desenvolvidas no Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório com o currículo do curso; 

V. comunicar ao Coordenador de Curso do discente fatos relacionados ao 

desenvolvimento de suas atividades ou do discente, quando necessitarem de 

providências superiores; 

VI. manter contato periódico com o Coordenador de Curso; 

VII. participar ativamente do processo ensino-aprendizagem do discente; 

VIII. participar das reuniões promovidas pelo Coordenador de Curso; 

IX. participar direta ou indiretamente na organização de eventos relacionados ao 

estágio;  

X. possibilitar a sistematização do processo de estágio de modo a que o 

estagiário demonstre seu conhecimento teórico e sua capacidade de 

observação e de sistematização das experiências vivenciadas;  

XI. efetuar a avaliação do relatório final e emitir nota; 

XII. cumprir rigorosamente as horas-atividades previstas para acompanhamento  

de Estágio; 

XIII. nos estágios supervisionados por profissional contratado pela unidade 

concedente, o professor deve realizar no mínimo uma visita in loco para cada 

60 horas de estágio; 

XIV. nos estágios supervisionados por profissional contratado pela unidade 

concedente, no curso de enfermagem, o professor deve realizar no mínimo 

uma visita semanal in loco com duração de 1 hora. 

XV. realizar a avaliação final, efetuar o lançamento das notas finais do estágio e 

encaminhá-las à secretaria. 

XVI. Realizar a análise de conteúdo do Relatório por meio de programas 

antiplágio, bem como, atentar-se às outras maneiras de detecção de plágio. 

Cabe ressaltar que a falta de citação adequada poderá ser considerada 
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plágio, bem como inadequações metodológicas poderão ser consideradas 

plágio, considerando o documento disponibilizado por Aires1 (2017). 

XVII. Elaborar cronogramas e dividir os discentes em grupos, quando necessário, 

de acordo com a disponibilidade de espaço do cenário de prática. 

XVIII. No caso do curso de Farmácia, nos estágio, exceto o estágio final, o professor 

da disciplina deve supervisionar os acadêmicos durante a carga horária total 

realizada dentro do local de estágio conveniado. 

XIX. No caso do curso de Fisioterapia em todos os estágios o professor da 

disciplina deve supervisionar os acadêmicos durante a carga horária total 

realizada dentro da unidade concedente. 

 

 

SEÇÃO III - DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 27 É considerado estagiário o discente regularmente matriculado na disciplina 

de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório ou afins de seu curso de 

graduação. 

 

Art. 28  O Estagiário sujeita-se ao cumprimento do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório na forma  desse Regulamento e da Regulamentação 

Geral da Uniarp. 

 

Art. 29 São obrigações do Estagiário:  

I. apresentar ao Professor da disciplina todos os projetos, relatórios de 

acompanhamento, relato de experiência e o resumo expandido nos 

prazos estabelecidos neste Regulamento. 

II. comunicar ao Professor da disciplina situações que ocorram no campo de 

estágio e que necessitem de sua interferência para salvaguardar a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem; 

                                                           
1 AIRES, J.P. Plágio, não copie essa ideia. Disponível em: 
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/430110/2/PG_PPGECT_D_Aires,%20Jo%C3%A3o%2
0Paulo_2017_1.pdf  

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/430110/2/PG_PPGECT_D_Aires,%20Jo%C3%A3o%20Paulo_2017_1.pdf
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/430110/2/PG_PPGECT_D_Aires,%20Jo%C3%A3o%20Paulo_2017_1.pdf
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III. cumprir com assiduidade o cronograma de estágio bem como horários de 

entrada e saída, assinando diariamente o registro de presença junto ao 

seu supervisor de estágio (Apêndice F); 

IV. desenvolver as atividades de estágio, observando procedimentos éticos e 

morais, respeitando o sigilo das Instituições; 

V. assinar o Termo de Compromisso;  

VI. cumprir os prazos determinados pelo Professor da disciplina, referentes à 

entrega da documentação formal do estágio e o Relatório de Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório; 

VII. participar dos encontros da disciplina de Estágio no dia e horário 

previamente definidos, para que possa desenvolver as atividades de 

planejamento e avaliação do processo de estágio; 

VIII. submeter-se aos processos de avaliação estabelecidos nesse 

Regulamento; 

IX. respeitar as cláusulas do Termo de Compromisso;  

X. Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) quando necessário;  

XI. Para estágios finais o acadêmico deve participar das orientações 

metodológicas, sendo obrigatória a participação em, no mínimo, duas 

orientações metodológicas coletivas e, no mínimo, duas orientações 

metodológicas individuais, conforme cronograma a ser publicado 

semestralmente. 

XII. o discente deverá obrigatóriamente fazer uso de crachá identificação de 

seu nome completo, curso matriculado e a Instituição de Ensino. 

XIII. Especificamente para os cursos de Enfermagem e Fisioterapia os 

discentes devem anexar junto ao Termo de Compromisso, cópia da 

carteira de vacina com esquema completo ou em andamento contra 

hepatite B, Tétano e Rubéola. 

 

Art. 30 O cumprimento da carga horária da prática de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório deverá atender aos seguintes critérios: 

I - A frequência será obrigatória, integralmente; 



 

13 

 

II - Os casos previstos em legislação específica e que permitam a 

dispensa e/ou regime especial de frequência serão analisados e resolvidos 

pelo Colegiado do Curso. 

 

 

SEÇÃO IV - DAS ORGANIZAÇÕES CONCEDENTES 

 

Art. 31 Caberá à organização concedente do estágio: 

I. celebrar termo de compromisso com a Uniarp e o educando, zelando por seu 

cumprimento;  

II. ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;  

III. indicar, quando necessário, funcionário de seu quadro de pessoal, com 

formação na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 

orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;  

IV. por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do 

estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e 

da avaliação de desempenho;  

V. manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 

estágio;  

VI. comunicar à UNIARP quaisquer irregularidades na execução do estágio; 

 

 

CAPÍTULO VII - DA CONCLUSÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

Art. 32 O discente concluirá o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório após 

parecer de aprovação emitido pelo Professor da disciplina, observando-se o 

aproveitamento mínimo estabelecido neste Regulamento e no Regimento Geral da 

Uniarp. 
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Art. 33 O acompanhamento de estágio será feito pelo Professor da disciplina, no 

observando os seguintes itens: 

I. aulas de acompanhamento durante o período de estágio; 

II. visitas às entidades concedentes em que estão sendo realizados os estágios, 

sempre que necessário (em caso de estágio supervisionado por profissional  

da unidade concedente); 

III. escrita parcial do relato de experiência elaborados pelo estagiário; 

IV. ficha de acompanhamento de Estágio preenchido pelo supervisor (Apêndice 

D); 

V. ficha de registro de presença preenchido pelo discente na presença do 

supervisor; 

VI. apresentação do Relato de experiência na forma de seminário; 

VII. Orientação da escrita do resumo expandido a ser submetido ao SEDEPEX. 

 

Art. 34 Para aprovação nas atividades práticas de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório, o discente deverá obter média igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

§ 1º A composição da média final da disciplina de Estágio Supervisionado 

Obrigatório acontecerá da seguinte forma: 

I. Média 1 (M1): nota atribuída pelo docente da disciplina conforme Ficha de 

Avaliação (Apêndice E); 

II. Média 2 (M2): quando o acadêmico for acompanhado por supervisor do local 

concedente a M2 será a nota atribuída pelo(a) Supervisor(a) de Estágio na 

Empresa/Entidade concedente, conforme Ficha de Avaliação (Apêndice D); 

1.1 Já quando o acadêmico for acompanhado durante o estágio integralmente 

pelo professor da disciplina esta média será proposta pelo professor em seu plano 

de ensino, podendo ser composta por qualquer modalidade de atividade avaliativa, 

que segundo entendimento do professor esteja melhor adaptado para o 

ensino/aprendizagem do conteúdo até o presente momento ministrado.  

1.2 As atividades a serem propostas pelo professor poderão, dentre outras, 

serem compostas por:  
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a) Prova COM ou SEM CONSULTA: composta pelo conteúdo trabalhado até o 

presente momento. Prova em sistema dissertativo e objetivo, seguindo padrões do 

ENADE e/ou concursos públicos e/ou exames nacionais.  

b) Sinopse, resenha, pôster científico, relatório, artigo, apresentação de 

seminários, estudo de casos, entre outros, que tenham por objetivo estimular a 

participação do acadêmico no processo ensino/aprendizagem.  

c) (Problem Based Learning) PBL, (Team based learning)TBL, sala de aula 

invertida, simulação realística, estudo baseado em projetos, entre outros.  

1.3 É obrigatória que a média seja formada por, no mínimo, duas atividades 

distintas, já descritas no plano de ensino, com pesos a serem definidos pelo 

professor, também em seu plano de ensino. Graduação: 0,0 (zero) a 10,0 (dez) 

pontos, com uma casa decimal.  

III. Média 3 (M3): Relato de experiência do Estágio + Submissão/ apresentação 

no Sedepex. 

 

Parágrafo único: Não haverá realização de exames de recuperação para aqueles 

alunos que não lograrem aprovação na disciplina nos moldes descritos, devendo os 

mesmos, em tais circunstâncias, matricularem-se e cursarem novamente a 

disciplina. O Estagiário poderá requerer revisão de nota atribuída apenas à prova 

teórica, não cabendo recurso as demais avaliações. 

 

 

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 35  Será obrigatória a frequência do estagiário no período previamente 

estabelecido e escolhido para as atividades de Estágio Supervisionado, sendo 

admitida a compensação das faltas, nos termos da legislação em vigor.   

Parágrafo único: A compensação de faltas será efetuada mediante a reposição das 

horas faltantes com a apresentação de um cronograma de reposição  apresentado 

pelo discente dentro do período de realização do estágio. 
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Parágrafo único: Nos estágios em que os acadêmicos são divididos em grupos e 

ficam sob supervisão integral do professor da disciplina, a compensação das faltas 

fica condicionada a disponibilidade de realocação do discente em outro grupo, da 

disponibilidade do local concedente, bem como do professor da disciplina. 

I – O Estagiário atrasado levará falta proporcional ao tempo de atraso;  

II – O Estagiário deverá permanecer no local do Estágio durante todo o 

tempo de sua duração, sendo-lhe vetado afastar-se antes do término, sob 

pena de ter sua presença anulada; 

 

Art. 36  O discente que, por má administração, negligência ou omissão, danificar e 

extraviar equipamentos ou parte deles ou causar danos à instituição concendente ou 

da UNIARP, deverá ressarcir ou indenizar os prejuízos causados. 

 

Art. 37 Só será permitido o estágio individual fora dos campos de estágio ou das 

linhas de pesquisa ou extensão de interesse institucional, em casos excepcionais, 

devidamente analisados e aprovados pelo Colegiado de Curso.  

 

Art. 38  Não será permitida a abreviação de estudos na disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório.  

 

Art. 39 Poderá haver convalidação da disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório SOMENTE nos casos de reingresso para o mesmo 

curso de formação, atendendo a todos os demais critérios da Resolução Institucional 

de Aproveitamento de Estudos.  

 

Art. 40 Em caso de acidente com material biológico deverão ser tomadas as 

seguintes providências:  

I. inicialmente solicitar o teste rápido (presente no hospital e/ou na 

vigilância epidemiológica) do paciente fonte;  

II. acionar a vigilância epidemiológica do município para a coleta dos 

demais exames necessários do acadêmico e paciente fonte (HIV, 

HbsAg, HbC sífilis) e procedimentos   preconizados pelo Ministério 
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da Saúde;  

III. ao chegar o resultado dos exames, uma cópia destes deverá ser 

entregue para o Coordenador do curso.   

 

Art. 41 Para o curso de Enfermagem não poderá ser ultrapassada a jornada 

semanal de 30 horas, ou, 40 horas, se forem utilizados períodos alternados em 

sala de aula e nos campos assistenciais (art.6º da Resolução do COFEN nº 

299/2005).  

 

Art. 42 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, Colegiado 

de Curso e CONSUN, respectivamente. 

 

Art. 43 Este Regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação. 

 

 

 

 

  

 

 

. 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE A - CADASTRO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Dados do Local de Estágio  

Nome da Empresa:  

CNPJ/CPF(Prof. Liberal):  

Nº de Funcionários:  

Endereço:                                                                                             N°: 

Bairro:                                                      CEP:                                   Cidade/UF: 

Telefone: 

Representante Legal da empresa (Proprietário, gerente, presidente...) 

Nome:                                                                    

CPF:                                                                            Sexo: F (  ) M (  )                                         

Cargo:                                                                              Formação:  

E-mail: 

Supervisão 

Nome:  

CPF:                                                          Cargo:                                                                                    

Formação: 

Número do Registro no Conselho:                                  Sexo: (  ) M (  ) 

E-mail:                                             

Horários  

Carga Horária Total:                                                          Carga horária diária:                                    

Dias da semana:                                                                 

Horário do estágio: 

Faz estágio Remunerado?              Sim (  ) Não (  )           

Atividades  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Nome do Acadêmico:  
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APÊNDICE B - TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 
 
Coordenador do Curso de ___________________________ 
 
Da Universidade Alto Vale Do Rio Do Peixe (UNIARP)  
Campus de ________________ 
 
 
Prezado(a) Coordenador(a), 
 
 

Eu, ______________________________________________, comunico meu aceite 

para Orientação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do (a) aluno(a) 

_______________________________________________, que se realizará no 

período de _______________________________________________________. 

 
 
Atenciosamente, 
 

 
___________________, ______de ______________ de 20__ 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Supervisor Unidade Concedente
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APÊNDICE C - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO 
 

Nome do(a) Estagiário(a): ______________________________________________________________________________ 

Empresa/Entidade Cedente: __________________________________________________________________________ 

 

DATA DESCRIÇÃO 
VISTO 
ALUNO 

VISTO 
SUPERV. 

VISTO 
PROF. 
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APÊNDICE D - FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PELA CONCEDENTE 
 

Nome do(a) Estagiário(a): __________________________________________ 
Empresa/Entidade Concedente: _____________________________________ 
Curso: ___________________     Período do Estágio:  ___/___/ ___ a  ___ /___/ __ 

 

OBSERVAÇÕES: A avaliação do(a) estagiário(a) será expressa pela média aritmética 
das avaliações atribuídas a cada item dos critérios a seguir, sendo atribuído um 
conceito numa escala de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

ASPECTOS AVALIADOS NOTA 

1. Interesse: Preocupação para conhecer os aspectos relacionados ao 
trabalho/empresa. 

 

2. Iniciativa: Iniciativa demonstrada para desenvolver seus trabalhos sem 
dependência de outros. 

 

3. Cooperação: Disposição para cooperar e atender prontamente às 
solicitações. 

 

4. Assiduidade: Frequência ao (s) local (is) de estágio conforme 
cronograma. 

 

5. Pontualidade: Comparecimento ao (s) local (is) de estágio em horários 
marcados. 

 

6. Disciplina: Observância das normas e regulamentos internos da 
Empresa. 

 

7. Sociabilidade: Facilidade de integração com as pessoas.  

8. Adaptabilidade: Facilidade em compreender e se adaptar às situações 
do dia a dia de trabalho. 

 

9. Senso de Responsabilidade: Zelo pelo material, bens e equipamentos 
da Empresa. 

 

10. Ética: Conduta em relação aos padrões e costumes.  

MÉDIA  

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

Carimbo da Empresa  
______________, ____ de ___________ de ______ 
 
_______________________________________ 
Supervisor(a) do(a) Estagiário(a) na Concedente 
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APÊNDICE E - FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PELO PROFESSOR  
 

Nome do(a) Estagiário(a): __________________________________________ 
Empresa/Entidade Concedente: _____________________________________ 
Curso: _________________________________________________________ 
Período do Estágio:  ___/___/ ___ a ___ /___/____ 

 

OBSERVAÇÕES: A avaliação do(a) estagiário(a) será expressa pela média aritmética 
das avaliações atribuídas a cada item dos critérios a seguir, sendo atribuído um 
conceito numa escala de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

ASPECTOS AVALIADOS NOTA 

1. Interesse: Busca de dados/informações para o desenvolvimento do 
estágio. 

 

2. Iniciativa: Iniciativa para o desenvolvimento de seus trabalhos.  

3. Assiduidade: comparecimento às reuniões de orientação e atividades 
programadas. 

 

4. Planejamento: Cumprimento do cronograma e de prazos.  

5. Organização: Disposição da apresentação do projeto e relatório e das 
partes. 

 

6. Clareza: Inteligibilidade do texto apresentado.  

7. Criatividade: Inovação das ideias sugeridas.  

8. Conhecimento: Domínio do conteúdo apresentado.  

9. Contribuições: Contribuições das ideias e sugestões para inovações 
e/ou implementações. 

 

10. Ética: Conduta em relação aos padrões e costumes.  

MÉDIA  

 

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO FINAL 

 
_____________, ____ de ___________ de ______ 
 
 
_________________________________________ 
Professor(a) do Estágio Supervisionado 
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APÊNDICE F - FICHA DE REGISTRO DE PRESENÇA DO ESTAGIÁRIO 
 

Nome do(a) Estagiário(a): 

_____________________________________________________________________ 

Empresa/Entidade Cedente: 
______________________________________________________________________ 

 

DATA HORÁRIO ENTRADA HORÁRIO SAÍDA 
VISTO 
ALUNO 

VISTO 
SUPERV. 

VISTO 
PROF. 
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REGULAMENTO GERAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO 

CURSO DE PSICOLOGIA DA UNIARP 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO E SUA REGULAMENTAÇÃO 

 

 

Art. 1º - O trabalho do psicólogo pode ser encarado essencialmente como uma tarefa 

de participação na organização e reorganização do indivíduo e suas instituições. Este 

trabalho vale-se de técnicas próprias, cujo domínio se atinge por meio do treinamento 

prático. Deste modo, a sua formação teórico-prática completar-se-á com estágios 

desenvolvidos em situação real que obedece à imediata supervisão por profissionais 

atuantes na área de Psicologia. Tal experiência, associada às demais vivências 

acadêmicas, permite a obtenção do título de psicólogo, mediante o alcance da 

aprovação nas disciplinas teóricas e nos estágios. 

 

Parágrafo único: as legislações que regulamentam e fundamentam a profissão da 

Psicologia estão amparadas nas seguintes Leis: a) Lei n 4.119, de 27 de agosto de 

1962, que dispõe sobre os cursos de formação em Psicologia e regulamenta a 

Profissão de psicólogo; b) Decreto-Lei n 53.464, de 21 de janeiro de 1964, que 

regulamentou a Lei n 4.119/62, e versa sobre o exercício profissional do psicólogo e 

sua formação, concessão de diplomas e outras disposições legais; c) Código de Ética 

Profissional, promulgado pelo Conselho Federal de Psicologia em agosto de 2005; d) 

Resolução nº 5, de 15 de março de 2011 do MEC, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia; e) Demais resoluções do 

Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia 12ª Região. 

 
 

Art. 2º - O estágio supervisionado consiste no conjunto de atividades de formação, 

programados e diretamente supervisionados por membros do corpo docente do Curso 
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da Instituição formadora, assegurando a consolidação e a articulação das 

competências estabelecidas, visando assegurar o contato do formando com situações, 

contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se 

concretizem em ações profissionais. 

 

Parágrafo único: O estágio supervisionado está regulamentado, nível federal, pela Lei 

nº 11.788/2008 e, no âmbito da UNIARP, pelo Projeto Pedagógico do Curso de 

Psicologia, atendendo ao disposto na Resolução nº 5, de 15 de março de 2011 do 

MEC, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 

Psicologia.  

 

Art. 3º - As atividades de estágio supervisionado serão práticas, oferecidas in loco e 

terão embasamento teórico, visto da importância da relação teórico/prática. 

 

Art. 4º - O estágio supervisionado é parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso 

de Psicologia e consiste em uma estratégia fundamental para a concretização das 

ênfases curriculares que se estruturam em dois níveis básico e específico, conforme 

previsto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Psicologia. 

 

Art. 5º - As ênfases curriculares não consistirão em ocasião para a especialização 

precoce do psicólogo em formação, seja enquanto área de atuação, tipo de prática, 

procedimentos ou local de atuação, em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Psicologia. 

 

Art. 6º - Os Estágios supervisionados do Curso de Psicologia estão estruturados em 

dois níveis: Estágios Básicos e Estágios Específicos.   
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Parágrafo Único - O cumprimento do Código de Ética Profissional dos(as) 

Psicólogos(as) é condição básica para desenvolvimento de todas as atividades 

vinculadas aos Estágios Básicos e Específicos. 

 

 

ESTÁGIO BÁSICO E SUAS FINALIDADES 

 

Art. 7º – O Estágio Básico faz-se necessário na formação do Psicólogo tendo em vista 

que a valorização da atividade extra-escolar amplia e inclui uma série de práticas de 

caráter pedagógico e impõe uma obrigatoriedade da revisão da relação teoria e prática, 

sugerindo um movimento de constante revezamento e diálogo entre essas duas 

dimensões, sendo um importante instrumento de integração e diálogo entre a instância 

acadêmica e o mercado de trabalho. 

 

Art. 8º - O Estágio Básico pode ser realizado em diferentes contextos e terão como 

atividades a observação, descrição e avaliação dos fenômenos psicológicos, tendo a 

oportunidade adicional de familiarizar-se com a atuação dos profissionais e com o 

funcionamento institucional. 

 

Art. 9º - Estágio Básico no âmbito do Curso de Psicologia da UNIARP de acordo com o 

projeto pedagógico do curso, consiste em atividade obrigatória que deve ser realizada 

pelos alunos no 2°, 4º,5º, 6º, 7º e 8º período para a Matriz Curricular A e para a Matriz 

Curricular B devem ser realizados no 1º, 3º , 4º, 5º, 6º e 7º período do respectivo curso. 

O qual deverá ser supervisionado por um professor Psicólogo integrante do Curso de 

Psicologia da Uniarp. A carga Horária será descrita abaixo de acordo com as áreas de 

estágio: 

Matriz Curricular A 

Estágio Básico I (Técnicas de Observação e Registro) 30 horas 
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Estágio Básico II (Observação e atuação profissional à pessoa com 

deficiência) 

60 horas 

Estágio Básico III (Observação e avalição em contexto organizacional) 60 horas 

Estágio Básico IV (Observação e Intervenção em contexto escolar) 90 horas 

Estágio Básico V (Observação e Intervenção Psicodiagnóstica) 60 horas 

Estágio Básico VI ( Observação e Intervenção Terapêutica) 80 horas 

 

Matriz Curricular B 

Estágio Básico I (técnicas de Observação e Registro 

 

30 horas 

Estágio Básico II (observação e atuação profissional à pessoa com 

deficiência) 

60 horas 

Estágio Básico III (Observação e avaliação em contexto 

organizacional) 

60 horas 

Estágio Básico IV (Observação e Intervenção em contexto Escolar) 90 horas 

Estágio Básico V (Observação e Intervenção Psicodiagnóstica) 60 horas 

Estágio Básico VI (Observação e Intervenção Terapêutica 80 horas 

 

Art. 10 - É finalidade da atividade de Estágio Básico a integração do aluno entre a 

formação científica básica e a atuação profissional, buscando integrar o conjunto de 

habilidades e competências trabalhadas no núcleo comum de formação. 

 

Art. 11 - O Estágio Básico deve se estruturar em torno das competências de 

diagnóstico e planejamento de intervenções dentro dos seguintes objetivos: 

• Pesquisar, diagnosticar e propor alternativas de solução para os problemas 

observados, com a devida sustentação teórica;  

• Atuar com iniciativa, criatividade, determinação, abertura às mudanças e consciência 

da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional;  
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• Transferir conhecimentos acadêmicos para o ambiente de trabalho, revelando-se 

profissional adaptável;  

• Analisar as necessidades de natureza psicológica, diagnostica e de planejamento 

com consequente seleção de instrumentos e procedimentos de coleta de dados;  

• Competência para relacionar-se e conviver em grupo, respeitando as diferenças 

individuais;  

• Habilidades básicas de relacionamento profissional com os usuários dos serviços 

psicológicos. 

 

Parágrafo Único - A realização do estágio básico não acarretará vínculo empregatício 

de qualquer natureza, encerrando-se imediatamente após o cumprimento das horas 

previstas.  

 

 

ESTÁGIO BÁSICO E SUAS FINALIDADES 

 

Art. 12 – Os estágios Básicos do Curso de Psicologia da UNIARP são efetivados nas 

áreas de Psicologia.  

 

Art. 13 - Os estágios supervisionados obrigatórios são realizados em instituições onde 

possam desenvolver as atividades dos diversos campos de atuação de Psicologia que 

mantenham convênio e acordo com a UNIARP e sejam credenciadas pelo Curso de 

Psicologia, atendendo as condições técnicas específicas. 

 

Art. 14 - Os locais de estágio deverão localizar-se na região de abrangência da 

UNIARP e ser analisados pela Coordenação do Curso e Coordenação do Núcleo de 

Psicologia. 
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Parágrafo Único - Os estágios supervisionados obrigatórios em Psicologia Clínica, 

Psicologia Escolar e Psicologia Organizacional não poderão ser realizados em locais 

que o estagiário mantenha vínculo empregatício. 

 

Art. 15 - Os estágios supervisionados obrigatórios no âmbito do Curso de Psicologia da 

UNIARP de acordo com o projeto pedagógico do curso, consiste em atividade 

obrigatória que deve ser realizado pelos alunos em Psicologia Escolar no 8º semestre, 

em Psicologia Organizacional no 9º semestre e em Psicologia Clínica no 10º semestre 

com carga horária de 80 horas em cada área de estágio, devendo as atividades serem 

essencialmente práticas e de forma presencial, embasadas em discussões teóricas 

desenvolvidas em sessões de supervisão. 

 

Art. 16 – Os estágios supervisionados obrigatórios em Psicologia, e Psicologia 

apresentam como objetivos: 

a) Cumprir determinação legal do Conselho Federal de Psicologia e das Diretrizes 

Curriculares Nacional dos Cursos de Graduação em Psicologia (RESOLUÇÃO Nº 5, 

DE 15 DE MARÇO DE 2011);  

b) Possibilitar a capacitação do aluno para o desempenho profissional nas principais 

áreas da Psicologia e campos de atuação; 

c) Oportunizar situações para o estagiário construir os conhecimentos adquiridos 

durante o curso; 

d) Possibilitar a aprendizagem e o desenvolvimento de competências para o papel 

profissional de Psicólogo; 

e) Possibilitar ao aluno vivência prática dos conteúdos teóricos, vistos durante sua 

formação acadêmica, assim como os adquiridos no decorrer do estágio; 

f) Orientar o estagiário no sentido de desenvolver uma atitude profissional e ética 

quanto a sua atuação como psicólogo no mercado de trabalho; 
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g) Oportunizar experiências para o estagiário dentro das áreas da Psicologia, e seus 

campos de atuação. 

h) Mobilizar uma visão reflexiva e de questionamento no estágio, com o intuito de 

aprimorar criticamente os conhecimentos obtidos durante sua formação; 

i) Propiciar ao estagiário situações de convívio e trabalho grupais em que se evidencia 

integração e respeito mútuos, necessários para a obtenção de objetivos comuns; 

j) Propiciar o contato do estagiário com a comunidade para a qual vai direcionar seu 

desempenho profissional. 

k) Integrar o estágio com as demandas e necessidades sociais. 

 

Art. 17 – No estágio supervisionado obrigatório em Psicologia clínica são atribuições 

do estagiário: 

a) Apresentação do aluno ao professor supervisor/orientador do estágio e ao supervisor 

local do estágio; 

b) Participação de reunião inicial com o professor supervisor/orientador para 

recebimento de informações, esclarecimentos e orientações de tarefas; 

c) Apresentação dos estagiários ao corpo técnico e conhecimento do ambiente físico e 

dos funcionários da instituição; 

e) Leitura de material específico da área; 

f) Observação dos vários setores da instituição; 

g) Elaboração do Plano de Estágio e discussão; 

h) Aprovação do Plano de Estágio, devidamente assinado e datado pelo orientador do 

estágio. 

i) Início das atividades propriamente ditas; 

j) Elaboração de relatos dos atendimentos; 

l) Apresentação de seminários e discussão dos textos; 

m) Elaboração de trabalho escrito de articulação entre teoria e prática; 
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n) Elaboração e entrega de relatório final devidamente assinado e datado pelo 

orientador de estágio. 

 

Parágrafo Único -  Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005) em seu Art. 16, 

letras a, c que trata da realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para 

produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, consta os riscos 

envolvidos, tanto pelos procedimentos, como pela divulgação dos resultados com o 

objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades envolvidas e; a 

garantia do anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo interesse manifesto 

destes; Diante do exposto, os estágios curriculares supervisionados obrigatórios em 

psicologia clínica, resultam em um relatório final sendo informado o nome das 

Instituições, Organizações e pessoas físicas envolvidas, bem como a descrição e 

registro das queixas, atividades desenvolvidas, melhorias propostas, relato das 

fragilidades e sofrimento psíquico vivenciados. Deve conter os relatos de sessões dos 

pacientes e estudo de caso com diagnostico e todas as propostas de atendimento, o 

que expõe o paciente e por consequência a quebra de sigilo. Para tanto, fica 

determinado que a correção do Relatório, bem como o arquivamento dar-se-á por um 

período de 5 anos no Núcleo de Psicologia sendo considerado material restrito ao uso 

do curso de Psicologia. As correções do Relatório de Estágio serão realizadas pelo 

próprio orientador de Estágio do Discente.  

 

Art. 18 – No estágio supervisionado obrigatório em Psicologia Escolar e 

Organizacional são atribuições do estagiário: 

a) Apresentação do aluno ao psicólogo ou responsável no local de estágio; 

b) Conhecimento da estrutura organizacional, das normas e rotinas da instituição; 

c) Elaboração de diagnóstico institucional; 

d) Apresentação da conclusão diagnóstica ao corpo técnico e administrativo da 

instituição; 
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e) Elaboração do Plano de Estágio; 

f) Aprovação do Plano de Estágio, devidamente assinado e datado pelo orientador de 

estágio; 

g) Desenvolvimento e avaliação simultâneos do Plano de Estágio; 

h) Alteração do Plano de Estágio durante seu desenvolvimento, caso necessário; 

i) Leitura de material específico da área; 

j) Conclusão e avaliação das atividades desenvolvidas; 

k) Elaboração e entrega de relatório final devidamente assinado e datado pelo 

orientador de estágio; 

 

 § 1º No Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005) em seu Art. 16, letras a, 

c que trata da realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para produção de 

conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, consta os riscos envolvidos, tanto 

pelos procedimentos, como pela divulgação dos resultados com o objetivo de proteger 

as pessoas, grupos, organizações e comunidades envolvidas e; a garantia do 

anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo interesse manifesto destes; 

Diante do exposto, os estágios curriculares supervisionados obrigatórios em psicologia 

, organizacional e escolar resultam em um relatório final para cada área, sendo 

informado o nome das Instituições, Organizações e pessoas físicas envolvidas, bem 

como a descrição e registro das queixas, atividades desenvolvidas, melhorias 

propostas, enfim, relato das fragilidades e sofrimento psíquico vivenciados, Para tanto, 

fica determinado que a correção do Relatório, bem como o arquivamento dar-se-á por 

um período de 5 anos no Núcleo de Psicologia sendo considerado material restrito ao 

uso do curso de Psicologia. As correções do Relatório de Estágio serão realizadas pelo 

próprio orientador de Estágio do Discente.  

  

Parágrafo Único - A realização do estágio supervisionado obrigatório não acarretará 

vínculo empregatício de qualquer natureza e dar-se-á mediante Termo de 
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Compromisso celebrado entre o estudante e a empresa, órgão ou entidade, com a 

intervenção da UNIARP. 

 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO ESPECÍFICOS DAS ÊNFASES CURRICULARES E SUAS 

FINALIDADES 

 

Art. 19 - Pela diversidade de orientações teórico-metodológicas, práticas e contextos 

de inserção profissional, a formação em Psicologia diferencia-se em ênfases 

curriculares, entendidas como um conjunto delimitado e articulado de competências e 

habilidades que configuram oportunidades de concentração de estudos e estágios em 

algum domínio da Psicologia. 

 

Art. 20 - As ênfases curriculares oferecidas pelo Curso de Psicologia da UNIARP são 

duas: Ênfase 1 – Psicologia Clínica e Saúde Pública e Ênfase 2 – Psicologia do 

Desenvolvimento Humano e Processos Psicossociais e incorporam os Estágios 

Supervisionados Obrigatórios Específicos da Ênfases, estruturados para garantir o 

desenvolvimento das competências específicas previstas. 

 

Art. 21 - A opção do Curso de Psicologia em ofertar as ênfases supracitadas se 

justifica, sobretudo, pelas demandas sociais atuais que caracterizam o município de 

Caçador e da região, área geográfica em que a instituição se insere, e pelas 

oportunidades que o mercado de trabalho oferece, maximizando as possibilidades de 

inserção profissional dos egressos.  

 

Art. 22 - Os estagiários obrigatoriamente fazem a escolha por uma das duas ênfases. 

Cada aluno escolhe uma ênfase curricular no 9º semestre. Para subsidiar essa 

escolha, o Coordenador do Curso realiza uma orientação no oitavo semestre. Ao definir 

a ênfase do estágio, o aluno, obrigatoriamente, deverá preencher um formulário com as 

especificações legais implicadas na escolha da ênfase.  
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Art. 23 - O estágio obrigatório específico da ênfase curricular será ofertado no 9º e 10º 

semestres com carga horária de 60 horas em cada período.  

 

Parágrafo único - Não será autorizado ao estagiário realizar o estágio específico da 

ênfase curricular no local que o mesmo mantenha vínculo empregatício. Da mesma 

forma, o estagiário deverá optar por uma única ênfase curricular, tendo ciência de que 

a escolha permanecerá para o 9º e 10º períodos, não sendo aceito a possibilidade de 

mudança de ênfase. 

 

Art. 24 - Os Estágios Obrigatórios Específicos da Ênfase I - Psicologia Clínica e 

Saúde Pública possibilitam o desenvolvimento de práticas que integram as 

competências, habilidades e conhecimentos previstos pela referida ênfase. 

 

Art. 25 - Os Estágios Obrigatórios Específicos da Ênfase I preconizam a participação 

dos alunos em instituições do âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS): hospitais 

(gerais e psiquiátricos); unidades básicas de saúde, Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS II; AD), Centros de Referência e outras instituições onde são empreendidas 

ações de saúde. Os alunos ainda prestam atendimento psicoterápico no Núcleo de 

Psicologia da UNIARP, sobretudo na abordagem comportamental, humanista 

existencial e psicanálise. 

 

Art. 26 – Os estágios Obrigatórios Específicos da Ênfase II - Psicologia do 

Desenvolvimento Humano e Processos Psicossociais, consiste na concentração de 

conhecimentos, competências e habilidades, desenvolvidas por meio de disciplinas, 

atividades e estágios supervisionados, que capacitam o aluno a atuar em um conjunto 

de situações, instituições e contextos, por meio do uso de práticas psicológicas 

tradicionais e de práticas inovadoras. 



 

36 

 

Art. 27 -  Na Ênfase II o estagiário se torna apto a realizar atendimentos tradicionais 

em psicologia, como psicoterapia, e para o atendimento em situações abertas ou 

institucionais, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tais como: 

comunidades; creches; escolas públicas e privadas; Varas da infância e adolescência; 

Varas de Família; Sistema socioeducativo; Sistema penitenciário, Programas e serviços 

da Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos; associações comunitárias; 

movimentos sociais e organizações do terceiro setor - ONGs. 

 

Art. 28 - Os Estágios Obrigatórios Específicos da Ênfase II preconizam a participação 

dos alunos em Programas, Projetos e Serviços desenvolvidos por Órgãos Estaduais, 

Municipais, e Organizações Não-Governamentais, conveniados com a UNIARP, que 

tem por finalidade primordial promover atendimento a crianças, adolescentes, jovens, 

adultos, idosos ou grupos que estejam em situação de vulnerabilidade. Os estagiários 

ainda prestam atendimento psicoterápico no Núcleo de Psicologia, sobretudo para 

pessoas em situações institucionais ou em contextos de risco. 

 

Parágrafo Único – Os Estágios Obrigatórios Específicos da Ênfase I e II deverão ser 

executados obrigatoriamente de forma presencial e in loco.  

 

 

DA CARACTERIZAÇÃO DO PROFISSIONAL 

Art. 29 - As competências reportam-se a desempenhos e atuações requeridas do 

formado em psicologia e devem garantir ao profissional um domínio básico de 

conhecimentos psicológicos e a capacidade de utilizá-los em diferentes contextos que 

demandam a investigação, análise, avaliação, prevenção e atuação em processos 

psicológicos e psicossociais e na promoção da qualidade de vida: 

a) Analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos. 
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b) Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões institucional 

e organizacional, explicando a dinâmica das interações entre os seus agentes sociais; 

c) Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar 

projetos, planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características 

da população-alvo. 

d) Identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da 

Psicologia, vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta, e análise 

de dados em projetos de pesquisa. 

e) Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados em Psicologia, 

tendo em vista a sua pertinência. 

f) Avaliar problemas humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, em 

diferentes contextos; 

g) Realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de grupos 

e de organizações; 

h) Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças individuais e 

sócio-culturais dos seus membros; 

i) Atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos processos e 

fenômenos envolvidos assim o recomendar; 

j) Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos 

interpessoais requeridos na sua atuação profissional; 

k) Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter preventivo ou 

terapêutico, considerando as características das situações e dos problemas específicos 

com os quais se depara. 

l) Realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia; 

m) Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações 

profissionais, inclusive materiais de divulgação; 

n) Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, 

assim como gerar conhecimento a partir da prática profissional. 
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Art. 30 – Os Estágios visam assegurar o contato do formando com situações, 

contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se 

concretizem em ações profissionais. Assim as habilidades e competências esperadas 

do estagiário durante os estágios se aportam em: 

a) Desenvolver atitude profissional e ética; 

b) Aprimorar criticamente os conhecimentos adquiridos durante sua formação; 

c) Trabalhar em equipe multi e interdisciplinar; 

d) Formar opiniões por meio de argumentos fundamentados; 

e) Conhecer a comunidade a quem vai direcionar seu desempenho profissional; 

f) Avaliar seus limites e potencialidades no âmbito profissional; 

g) Dominar linguagem técnica da área; 

h) Participar ativamente nas supervisões; 

i) Sistematizar conteúdos; 

j) Manter sigilo e postura ética na atuação prática; 

k) Atuar profissionalmente em diferentes níveis de intervenção, de caráter preventivo 

ou curativo; 

l) Realizar intervenções em processos individuais ou grupais em diferentes contextos; 

m) Elaborar laudos, informes, pareceres, relatórios e outras comunicações 

profissionais; 

m)  Construir conhecimento a partir da prática profissional; 

n) Utilizar com responsabilidade e adequação instrumentos técnicos e outros recursos 

relacionados à atividade de estágio. 
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DOS HORÁRIO DE ATIVIDADES E SUPERVISÃO DOS ESTÁGIOS 

 

Art. 31 - O estagiário receberá 1 hora/aula semanal ou quinzenal de supervisão por 

área de Estágio, sendo o Supervisor responsável pela distribuição destas supervisões, 

totalizando 10 horas de supervisões por semestre letivo. 

 

 

Art. 32 - O horário de permanência em cada local de estágio será de no máximo 06 

(seis) horas diárias a 30 (trinta) horas semanais, distribuídas de acordo com as 

necessidades do local de estágio, sendo o Supervisor e o Coordenador do Núcleo de 

Psicologia responsáveis por essa distribuição, zelando pelo cumprimento das horas de 

estágio.  

 

Parágrafo Único - O horário de permanência em cada local de estágio estipulado é um 

mínimo exigido pela Lei de Estágio nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, devendo 

ainda o estagiário, submeter-se as exigências dos locais de estágio.  

 

Art. 33 - No início do semestre letivo em que será ofertado o estágio a Coordenação do 

Curso e a Coordenação do Núcleo de Psicologia realizarão em data pré-fixada uma 

Reunião Sistemática de Estágio com os alunos estagiários regularmente matriculados 

nos estágios esclarecendo os objetivos e o funcionamento dos estágios. 

 

Art. 34 - Os alunos estagiários serão distribuídos em grupos de no mínimo 3 (três) e no 

máximo 4 (quatro) pessoas por hora de supervisão, obedecendo critério e horários 

disponibilizados pelos professores supervisores. 

 

Art. 35 - A escolha dos grupos de estágio será de responsabilidade do Coordenador do 

Curso, Coordenador do Núcleo de Psicologia e do supervisor de estágio. 
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Art. 36 - Cada professor supervisor poderá orientar no máximo 7 grupos de supervisão 

de estágio. 

 

Paragrafo Único – será denominado supervisor de estágio o professor psicólogo da 

UNIARP que estiver vinculado ao Curso de Psicologia, que tenha o maior tempo de 

contrato na IES e que apresente experiência na área ofertada de estágio. 

 

 

DO CALENDÁRIO DE ESTÁGIO 

 

Art. 37 – O início do cumprimento das horas de estágio bem como das supervisões, 

ficam subordinadas a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio e regidas pelo 

calendário acadêmico da UNIARP no que se refere ao início e término do semestre, 

recessos e feriados. 

 

Art. 38 - O horário de permanência do estagiário no local de estágio deverá obedecer 

ao calendário vigente da unidade concedente, encerrando-se ao término do semestre, 

estando o discente impedido de desenvolver atividades sem supervisão acadêmica. 

 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

 

Art. 39 – São atribuições do supervisor de estágio do Curso de Psicologia: 

a) Observar as normas do Estatuto e Regimento Geral da UNIARP, assumindo 

responsabilidades e cumprindo as obrigações a estes pertinentes; 

b) Observar as normas do presente Regulamento, submetendo-se a elas enquanto 

perdurar o estágio; 

c) Agir sempre à luz dos valores éticos e morais preconizados pela UNIARP; 

d) Orientar o aluno quanto à observância da ética profissional; 
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e) Comparecer à reunião geral com a Coordenação do Curso e Núcleo de Psicologia 

para receber, oficialmente, os alunos estagiários, em data determinada pelo Núcleo de 

Psicologia; 

f) Realizar contato com o local de estágio antes de encaminhar os estagiários para o 

início das atividades; 

g) Informar ao responsável local suas atribuições; 

h) Supervisionar semanalmente, individualmente ou em grupos, os estagiários do 

Curso de Psicologia; 

i) Estudar e propor junto à Coordenação do Curso e Núcleo de Psicologia da UNIARP, 

normas e procedimentos na execução de tarefas pelo aluno estagiário, verificando sua 

adequada execução; 

j) Transmitir princípios, valores, conhecimentos teóricos e indicar referências 

bibliográficas ao aluno; 

k) Propiciar condições para reformulação de conhecimentos teóricos, a partir de 

situações de estágios;  

l) Orientar a elaboração de relatórios e registros de dados, estabelecendo datas para 

entrega dos mesmos, observando os prazos requeridos pela Universidade; 

m)  Realizar, periodicamente, no mínimo dois contatos com o local de estágio para 

averiguar a atuação dos estagiários em conformidade com as necessidades do local, 

em caso de impossibilidade comprovada e aprovada pelo coordenador do curso e 

supervisor do Núcleo nomearão o representante; 

n) Realizar, sistematicamente com o aluno, avaliação de seu desempenho, 

aproveitamento e crescimento profissional; 

o) Receber, avaliar e corrigir as atividades escritas, específicas de cada área de 

estágio desenvolvida pelo aluno; 

p) Lançar a nota obtida na avaliação de estágio no Diário de Classe, dentro do prazo 

de até 07 (sete) dias corridos junto ao portal acadêmico, salvo impedimento por caso 
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fortuito ou força maior, devidamente comunicado ao coordenador do núcleo de 

Psicologia por e-mail.; 

q) Controlar a frequência e a carga horária do aluno estagiário e os remanejamentos 

ocasionais, no horário de estágio, de acordo com o plano de estágio em andamento; 

r) Clarificar ao aluno situações em que dificuldades de ordem pessoal estejam 

interferindo no seu desempenho profissional e qualquer dúvida encaminhar para a 

comissão de ética do curso de Psicologia 

s) Recorrer à Coordenação do Curso e Núcleo de Psicologia para qualquer 

esclarecimento quanto a procedimentos, quando se fizer necessário; 

t) Participar, quando convocado, de reuniões coordenadas pela Coordenação do 

Curso e Núcleo de Psicologia; 

u) Promover, devidamente autorizado pelos órgãos competentes (Coordenação do 

Curso e Núcleo de Psicologia), atividades ligadas aos interesses do estágio e da vida 

universitária.         

v) Designar ou referendar o orientador local; 

x) Avisar com antecedência ao Coordenador do Núcleo e aos estagiários              

quando houver a necessidade de faltar; vale ressaltar que tal supervisão deverá ser 

reposta; ou se atrasar à supervisão.   

 

 

DAS ATRIBUIÇÕES E DEVERES DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 40 – Os estagiários do Curso de Psicologia da UNIARP se amparam no direito de: 

a) Receber orientação formativa e informativa do supervisor de estágio referente às 

áreas do estágio em que esteja matriculado; 

b) Receber orientação por parte da Coordenação do Curso e Núcleo de Psicologia às 

suas solicitações legais e regulamentares, desde que viáveis e compatíveis com as 

finalidades do estágio; 
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c) Promover, devidamente autorizado pelos órgãos competentes (Coordenação do 

Curso e Núcleo de Psicologia) atividades ligadas aos interesses do estágio e da vida 

universitária; 

d) Colaborar para o aprimoramento dos estágios, nos diferentes campos de atuação e 

área de conhecimento da Psicologia; 

e) Receber em até dez dias a devolutiva das notas referentes as avaliações de estágio; 

f) Recorrer às instâncias superiores das decisões dos órgãos administrativos. 

 

Art. 41 - Os estagiários do Curso de Psicologia da UNIARP devem se reportar aos 

deveres de: 

a) Observar as normas do Regulamento Geral da UNIARP, assumindo 

responsabilidades e participando de seus programas e serviços; 

b) Observar as normas do presente Regulamento, submetendo-se a elas enquanto 

perdurar o estágio, incorrendo nas sanções disciplinares previstas pela inobservância 

das mesmas (cf. Regulamento Geral da UNIARP); 

c)  Comparecer, no início do semestre, conforme data pré-fixada, à reunião geral com a 

Coordenação do Curso e Núcleo de Psicologia, para receber orientações gerais a 

respeito da sistemática do estágio; 

d) Conhecer a estrutura organizacional, observar as normas e rotinas além do 

regulamento das instituições nas quais desenvolve seu estágio; 

e) Observar a ética profissional; 

f) Agir sempre à luz dos valores ético-profissionais e dos princípios da UNIARP; 

g) Comparecer assiduamente a todas as atividades previstas pelo programa de 

estágio; 

h) Avisar com antecedência ao professor de estágio e ao responsável local quando 

houver necessidade de faltar ou atrasar-se ao estágio e a supervisão; ressalta-se que 

tal atitude não abona e nem justifica a falta; a presença na supervisão obedecerá aos 

75% da frequência; 
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i) Desenvolver as pesquisas bibliográficas e leituras complementares que se fizerem 

necessárias à prática do estágio; 

j) Elaborar plano de estágio, relatórios e quaisquer atividades escritas da área, 

necessárias à prática do estágio; 

k) Zelar rigorosamente pelo material de estágio; 

l) Chegar com 10 (dez) minutos de antecedência em todas as atividades relacionadas 

ao estágio; 

m) Permanecer no local de estágio somente durante as atividades, ou no horário 

determinado para o estágio; 

n) Tratar com os colegas somente assuntos de interesse profissional durante os 

horários de estágio; 

o) Usar o telefone da instituição e quaisquer outros meios eletrônicos onde estagia 

apenas para assuntos pertinentes ao seu estágio; 

p) Manter total sigilo de assuntos referentes ao seu estágio, quer seja com seus 

familiares ou amigos íntimos; 

q) Comentar, apenas na supervisão, a atuação de colegas, elementos da equipe ou 

funcionários da instituição onde estagia; 

r) Tratar de maneira condizente com a postura profissional do Psicólogo qualquer 

pessoa que necessite de seus préstimos profissionais; 

s) Não utilizar quaisquer meios eletrônicos de comunicação para discutir assuntos 

específicos das orientações de estágios; 

t) Entregar relatório final em número de vias definido conforme a devolutiva a empresa 

ou instituição, sendo que 01(uma) via ficara arquivada no Núcleo por 05 (cinco) anos. 

                                                                                                                                          

Parágrafo Único - Dúvidas ou dificuldades de ordem acadêmica ou administrativa 

devem ser resolvidos junto ao Coordenador do Núcleo de Psicologia em primeira 

instância e encaminhado pela referida coordenação à Coordenação do Curso para 
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conhecimento e providências, se for o caso, e nunca devem ter o caráter de queixas ou 

de reclamações feitas a terceiros. 

 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR LOCAL DE ESTÁGIO 

 

Art. 42 – São consideradas atribuições do supervisor local de estágio do Curso de 

Psicologia da UNIARP:  

a) Receber os estagiários, em data previamente marcada com o professor 

supervisor/orientador de estágio, para o início formal do estágio curricular; 

b) Apresentar formalmente os estagiários à equipe da instituição/organização, 

possibilitando a integração dos mesmos; 

c) Apresentar o espaço físico, normas de funcionamento, objetivos, filosofia, política 

interna, etc., por meio de informações orais e documentação, que possibilitem o 

levantamento de necessidades; 

d) Designar espaço físico a ser utilizado pelos estagiários, tanto para as permanências, 

como para o desenvolvimento das atividades no período de estágio; 

e) Controlar a frequência (pontualidade e assiduidade) do estagiário, nos dias 

estipulados para o estágio, por meio de instrumento a ser determinado pela Instituição 

(livro ponto, ponto eletrônico, etc.); 

f) Discutir e aprovar o Plano de Estágio, datando-o e assinando-o no dia de seu aceite 

para a proposta a ser desenvolvida no decorrer do estágio; 

g) Realizar, periodicamente, encontros com os estagiários para discussão das 

atividades em andamento, oportunizando ajustes e feedbacks; 

h) Receber, periodicamente, o orientador de estágio para acompanhamento e 

avaliação do estágio, em data previamente agendada por ambos, cancelando o contato 

com antecedência caso haja algum impedimento, 
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i) Acompanhar sistematicamente o desenvolvimento do estágio, conforme o Plano de 

Trabalho devidamente aprovado, empenhando-se na viabilização das atividades; 

j) Assessorar o estagiário no agendamento com clientela e/ou cronograma de 

atividades com a equipe da instituição/organização, adequando-os à realidade de 

funcionamento das mesmas; 

k) Informar ao orientador de estágio qualquer irregularidade ou alteração no processo 

de estágio, proporcionando os ajustes necessários; 

l) Participar do fechamento do estágio e receber o Relatório Final de Atividades. 

m) Realizar avaliação do estágio semestralmente, e quando solicitado. 

 

 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 43 - Será considerado aprovado o aluno que obtiver média aritmética no mínimo 

de 3 (três) notas igual ou superior a 7,0 (sete inteiros), de acordo com a normativa 

interna em vigência, que dispõe sobre alteração nos procedimentos e critérios para 

verificação da aprendizagem nos cursos de graduação modalidade de educação 

presencial, excetuando-se o Curso de Medicina, no âmbito da Universidade Alto Vale 

do Rio do Peixe – Uniarp.  

 

Art. 44 - O estagiário será avaliado nos seguintes aspectos: 

a) Cumprimento das atividades mínimas para cada área de estágio; 

b) Interesse demonstrado em relação ao estágio; 

c) Comparecimento e pontualidade nas supervisões e atividades de estágio; 

a) Cumprimento e qualidade de atuação nas atividades de estágio; 

b) Participação ativa e contribuição nas supervisões; 

c) Qualidade da sistematização dos conteúdos que orientem a supervisão; 

d) Observância da postura ética na atuação prática; 

e) Conhecimento teórico em relação a conteúdo e qualidade do trabalho; 
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f) Utilização adequada e responsabilidade com: materiais, prontuários, pastas, 

relatórios e outros recursos relacionados com a atividade de estágio. 

 

 

DA FREQUÊNCIA NO ESTÁGIO 

 

Art. 45 - A avaliação do desempenho acadêmico compreenderá a frequência (mínima 

de 75%) e o aproveitamento nos estudos, expresso em notas, os quais deverão ser 

atingidos conjuntamente. 

 

Parágrafo Único - As horas de estágio não cumpridas deverão ser repostas e a 

ausência na supervisão será considerado falta, devendo ser reposta a supervisão se 

for pela ausência do supervisor. 

 

Art. 46 – O estagiário será considerado reprovado a qualquer tempo se faltar em três 

supervisões de estágio, salvo impedimento por caso fortuito ou força maior, 

devidamente comunicado ao coordenador do Núcleo de Psicologia por e-mail. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 47 – Em qualquer tempo o Coordenador do Núcleo poderá aplicar penalidades no 

estagiário ou supervisor no descumprimento deste regulamento seguindo as 

normativas da Instituição. 
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REGULAMENTO GERAL DE  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
OBRIGATÓRIO DO CURSO DE DIREITO 

 
Capitulo I 

Regulamento do Estágio em Direito 

 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

 

Art. 1º. O presente capítulo disciplina as atividades a serem realizadas no Núcleo de 

Práticas Jurídicas – NPJ referentes ao Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

do Curso de Direito, instrumento curricular necessário à consolidação dos 

desempenhos profissionais desejados e inerentes ao perfil do formando. 

  

Art. 2º. O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Direito representa 

importante parte de aplicação do eixo de formação prática do referido curso, 

objetivando a integração entre a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos 

demais eixos, conforme o Projeto Político Pedagógico. 

 

Art. 3º. O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Direito é 

componente curricular com regulamentação própria, aprovada pelo Colegiado do Curso 

de Direito e submetida consequentemente ao Conselho Universitário – CONSUN. 

 

 

DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

 

Art. 4º. Sob a denominação social de Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, esse 

constitui-se em um órgão sem finalidade lucrativa, de duração por tempo indeterminado 

e com vinculação jurídica e didático-científica ao Curso de Direito da UNIARP, sendo 

integrado pelo Estágio Jurídico e pelo Serviço Judiciário, onde devem ser realizadas as 
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atividades do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Direito, 

regendo-se pelos seguintes princípios:  

I – Articulação entre pesquisa, ensino e extensão; 

II – Ética profissional; 

III – Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania; 

IV – Interdisciplinariedade. 

 

§ 1º. O NPJ é voltado à formação prática do acadêmico do Curso de Direito da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, que se regerá pela Lei n. 1.060/50, 

pela Resolução CNE/CES nº 5/2018, pelo presente Regulamento, pelo Projeto Político 

Pedagógico e demais normas aplicáveis. 

 

§ 2º.  A Estrutura do NPJ deverá obedecer ao disposto na legislação em consonância 

com os órgãos reguladores. 

 

Art. 5º. Destina-se o NPJ a coordenar, supervisionar e executar as atividades do 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Direito, mediante a 

prestação de serviços de consultoria, assessoria e assistência jurídica às pessoas com 

insuficiência de recursos financeiros, no sentido legal, defesa dos direitos humanos 

fundamentais e apoio à projetos comunitários da cidadania. 

 

Art. 6º. O NPJ tem por objetivos: 

I – proporcionar aos acadêmicos de graduação a visão crítica do direito, a partir de 

múltiplas práticas relacionadas à sua área de formação acadêmica, assegurando a 

abordagem multidisciplinar; 

II – qualificar o acadêmico do curso de Direito para o exercício profissional, 

propiciando-lhe o aprendizado das práticas jurídicas e da ética; 
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III – desenvolver atividades, junto à comunidade, de orientação para o exercício da 

cidadania e educação para os direitos humanos; 

IV – exercer a mediação e a arbitragem como técnicas de resolução de conflitos; 

V – atender às demandas coletivas, propiciando o surgimento e fortalecimento dos 

sujeitos coletivos de direitos; 

VI – relacionar-se com entes governamentais e não-governamentais, facilitando a 

existência de convênio e parcerias que possam trazer benefícios à comunidade em 

qualquer das perspectivas de atuação do NPJ. 

 

 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 7º. A estrutura organizacional do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do 

Curso de Direito, realizado junto ao NPJ, envolve: 

I – coordenação; 

II – orientação; 

III – advocacia;  

IV – órgãos de apoio: 

I) secretaria; 

II) monitores bolsistas; 

III) profissionais e/ou acadêmicos da Assistência Social. 

 

 

Da Coordenação do NPJ 

 

Art. 8º. A Coordenação do NPJ será exercida pelo próprio Coordenador do Curso, ou 

professor designado pela Vice-Reitoria de Ensino, após ouvida a Coordenação do 

Curso.  
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Art. 9º.  Compete ao Professor Coordenador do NPJ: 

I – coordenar o NPJ, conforme o presente Regulamento; 

II-colaborar com os demais profissionais na orientação, supervisão e acompanhamento 

das atividades do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório realizado junto ao 

NPJ; 

III – acompanhar, com os demais professores e advogados, as atividades práticas, 

simuladas ou reais, desenvolvidas pelos acadêmicos do Curso de Direito; 

IV – assinar as correspondências, certidões, declarações, referentes às atividades do 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório; 

V – emitir portarias e comunicações internas inerentes às atividades do NPJ; 

VI – propor modificações no Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório do Curso de Direito à Coordenação do Curso; 

VII – deliberar sobre modificações nos diversos formulários e programas utilizados no 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório; 

VIII – elaborar, semestralmente, proposta de distribuição das atividades e carga 

horária, atinentes ao Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório e Serviço de 

Assistência Jurídica dos professores orientadores e procuradores, encaminhando-as 

aos órgãos competentes; 

IX – aprovar projetos de trabalho interdisciplinar a serem desenvolvidos conjuntamente 

com outros cursos da Universidade; 

X – elaborar e supervisionar a escala de horário dos acadêmicos, funcionários, 

professores, orientadores e advogados de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório; 

XI – promover e aprovar a extensão jurídica, envolvendo os acadêmicos, diretamente 

ou em convênio com entidades públicas ou privadas, incluindo prestação de serviços e 

assessoria jurídica a entidades comunitárias; 

XII – supervisionar e avaliar as atividades externas de estágio;  
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XIII – apresentar, anualmente ou semestralmente, à Coordenação do Curso de Direito 

e à Vice-Reitoria de Ensino, relatório das atividades inerentes ao Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório e demais atividades desenvolvidas pelo NPJ; 

XIV – apresentar proposta orçamentária anual do setor, bem como suas eventuais 

complementações, encaminhando-as ao setor competente; 

XV – organizar visitas coletivas e oficiais dos acadêmicos às sessões em Tribunais 

Estaduais, Regionais e/ou Superiores; 

XVI – desempenhar todas as demais atribuições decorrentes da função. 

 

 

Da Orientação do NPJ 

 

Art. 10. São atividades de orientação aquelas desenvolvidas pelos professores 

orientadores destinadas ao desenvolvimento de aulas Práticas Teóricas e de Práticas 

Jurídicas, conforme definido no art. 25 e 26. 

 

Art. 11. São considerados professores orientadores das atividades do Núcleo de 

Práticas Jurídicas o profissional habilitado, devidamente credenciado ou autorizado 

para o exercício do magistério nas disciplinas específicas da área do direito, 

competindo-lhe, especialmente: 

I – orientar, supervisionar e avaliar as pesquisas, seminários e trabalhos simulados ou 

reais das equipes de estágios sob sua responsabilidade nas Aulas Teóricas e Práticas; 

II – efetuar controle de frequência dos acadêmicos; 

III – reavaliar a triagem inicial do caso e de carência do pretenso cliente; 

IV – elaborar Plano de Atividade e relatar os resultados que comporão o Relatório 

semestral e Final do NPJ; 

V – aplicar as atividades da disciplina de Prática Forense, inclusive quanto a sua 

avaliação, quando estiver sob sua responsabilidade. 
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VI – zelar pelo bom estado e preservação das instalações, do acervo instrumental e 

bibliográfico sob a responsabilidade do NPJ; 

VII – cumprir o expediente de acordo com a carga horária destinada às atividades do 

NPJ, obedecendo ao presente Regulamento e às demais normas da UNIARP; 

VIII – desempenhar todas as demais atribuições decorrentes da função. 

 

§ 1º. Não será permitido aos professores orientadores que exerçam durante o 

cumprimento da carga horária do NPJ: 

I – atendimento à clientela particular; 

II – advogar pela Assistência Judiciária Gratuita em processos vinculados ao NPJ; 

III – praticar atos forenses que não sejam relacionados às atividades do NPJ; 

IV – ausentar-se por outros motivos profissionais que não os acadêmicos, salvo com 

autorização expressa da Coordenação do NPJ. 

 

§ 2º.  Caso ocorra a prática de qualquer das hipóteses previstas no inciso supra será 

aplicado o disposto no Regulamento Geral da UNIARP e no Estatuto da Fundação 

UNIARP que dispõe sobre as penas aplicáveis ao corpo docente. 

 

§ 3º. O professor orientador será nomeado pela Vice-Reitoria de Ensino, ouvida a 

Coordenação do Curso de Direito, após observadas as formalidades legais para fins de 

contratação pela Fundação UNIARP.  

 

 

Da Advocacia do NPJ 

 

Art. 12. A Advocacia é vinculada ao NPJ e submete-se ao presente regulamento, 

viabilizando o exercício da advocacia aos casos resultantes dos atendimentos à 

clientela do NPJ. 
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§ 1º. Para o exercício da advocacia junto ao NPJ, serão designados profissionais 

habilitados, devidamente inscritos na OAB/SC, nomeados pela Vice-Reitoria de Ensino, 

ouvida a Coordenação do NPJ e/ou do Curso de Direito, para desempenhar a 

advocacia e responder técnica e disciplinarmente por todos os processos do NPJ, 

competindo-lhes, especialmente: 

I – advogar nos processos elaborados pelo Núcleo de Práticas Jurídicas; 

II – assinar os documentos encaminhados ao juízo, através da atividade dos 

acadêmicos, e zelar pela perfeição técnica e qualidade do mesmo; 

III – participar das audiências e controlar a participação dos acadêmicos;   

IV – receber e cumprir as intimações que forem efetuadas nos processos sob sua 

responsabilidade;  

V – zelar pelo bom estado e preservação das instalações, do acervo instrumental e 

bibliográfico sob a responsabilidade do NPJ; 

VI – apresentar à Coordenação do NPJ os relatórios de suas atividades, constando 

dados estatísticas do desempenho; 

VII – responder integralmente pela realização das atividades das disciplinas de Prática 

Forense desenvolvidas pelos acadêmicos, quando essa estiver sob sua 

responsabilidade; 

VIII – desempenhar todas as demais atribuições decorrentes da função. 

 

§ 2º. Não será permitido aos advogados durante o cumprimento da carga horária do 

NPJ: 

I – atendimento à clientela particular; 

II – advogar pela Assistência Judiciária Gratuita; 

III – praticar atos forenses que não relacionados à clientela do NPJ; 

IV – ausentar-se por outros motivos profissionais que não os acadêmicos e os previstos 

em lei, salvo com autorização expressa da Coordenação do NPJ. 
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§ 3º.  Caso ocorra a prática de qualquer das hipóteses previstas no parágrafo supra 

será aplicado o disposto no Regulamento Geral da UNIARP e no Estatuto da Fundação 

UNIARP que dispõe sobre as penas aplicáveis ao corpo docente. 

 

 

Dos Órgãos de Apoio 

Da Secretaria do NPJ 

 

Art. 13. A Secretaria é órgão de apoio acadêmico administrativo, cuja competência é 

centralizar a administração das atividades desenvolvidas pelo NPJ. 

 

Art. 14. Compete à Secretaria do Núcleo de Práticas Jurídicas: 

I – manter diariamente o protocolo atualizado do NPJ, formalizando sequencialmente 

todos os encaminhamentos necessários, inclusive via correio eletrônico; 

II – manter arquivos de correspondência recebida, expedida e os processos findos do 

NPJ pelo prazo de 5 (cinco) anos; 

III – manter atualizado o cadastro de clientes do NPJ; 

IV – controlar as audiências referentes aos processos ajuizados pelo NPJ e respectivos 

dossiês, mantendo-os em ordem alfabética, lançando-os eletronicamente; 

V – requisitar material de expediente e demais materiais afins; 

VI – auxiliar no gerenciamento de todo o controle funcional dos acadêmicos 

matriculados nas disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, 

mantendo relação de nomes e endereços de acadêmicos em Estágio bem como dos 

egressos; 

VII – auxiliar os professores orientadores e advogados na orientação dos acadêmicos e 

no desempenho de suas atividades; 

VIII – receber, organizar e controlar os relatórios das audiências assistidas pelos 

acadêmicos, encaminhando-as aos professores orientadores; 
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IX – arquivar todos os Relatórios de conclusão de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório dos acadêmicos regularmente matriculados, pelo período de 5 (cinco) anos, 

a contar da conclusão do Estágio; 

X – tomar todas as providências necessárias para que todos os equipamentos 

eletrônicos do NPJ se encontrem em perfeitas condições de uso. 

Parágrafo único. A Secretaria deve despender todos os esforços no sentido de 

informatizar a maior quantidade de dados possíveis, eliminando arquivos inúteis e 

mantendo a documentação necessária à comprovação de atos praticados. 

 

Art. 15. A Secretaria do NPJ ficará ao encargo de um (a) secretário (a), devendo 

obrigatoriamente pertencer ao quadro de servidores técnico administrativos da 

Fundação UNIARP, com carga horária compatível com a função, tendo a incumbência 

de responder pelo setor. 

 

 

Da Monitoria do NPJ 

 

Art. 16. As Atividades de Monitoria seguem Resolução específica da UNIARP. 

 

Art. 17.  Compete aos Monitores do NPJ, especificamente: 

I – auxiliar os professores orientadores em todas as atividades do NPJ; 

II – auxiliar os acadêmicos no desenvolvimento das atividades do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório I, II, III e IV; 

III – auxiliar a secretaria em todas as atividades do NPJ. 

 

 

Da Assistência Social do NPJ 
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Art. 18. Os serviços de Assistência Social devem ser realizados no NPJ, por 

profissionais da área e/ou acadêmicos. 

  

Art. 19.  Compete à Assistência Social do NPJ:  

I – o acompanhamento técnico do serviço de assistência social; 

II – a triagem dos usuários do NPJ, observando obrigatoriamente:  

a) que a renda individual não deve ser superior a dois salários mínimos mensais 

vigentes. 

b)  antes de encaminhar os pretensos clientes para o atendimento no NPJ, 

certificar-se através dos comprovantes de rendimento e/ou declaração dos bens, a 

veracidade das informações fornecidas. 

III – a intervenção especializada em situações de fato nas quais seja necessário um 

atendimento social; 

IV – investigar, contatar e apresentar projetos relacionados a sua área de atuação 

dentro do NPJ à Coordenação do Curso; 

V – propor a celebração de convênios com instituições públicas ou privadas à 

Coordenação do NPJ; 

Parágrafo único. A Assistência Social será exercida por um Assistente Social que 

preencha os requisitos ao exercício da função. 

 

 

Dos Funcionários 

 

Art. 20. Conforme a necessidade e demanda podem ser requisitados junto a Fundação 

UNIARP servidores técnico-administrativos para auxiliar nas atividades administrativas 

do NPJ, ficando esses sob a responsabilidade da Coordenação do NPJ. 
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DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

Dos Acadêmicos de Direito 

 

Art. 21. Os acadêmicos do Curso de Direito matriculados nas disciplinas de Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Direito, tem as seguintes 

atribuições: 

I – cumprir os horários de atividades junto ao NPJ; 

II – realizar as pesquisas, petições, seminários e trabalhos simulados orientados, para 

a realização das Aulas Teóricas e Práticas; 

III – atender aos clientes, pesquisar, elaborar peças processuais e acompanhar os 

respectivos processos do NPJ; 

IV – redigir as petições de todos os processos dos quais participam ativamente, sob 

orientação dos professores orientadores; 

V – manter rigorosa vigilância sobre os casos que lhe forem atribuídos, cumprindo 

todos os prazos, e comunicando, imediatamente, ao professor orientador e/ou ao 

advogado, quaisquer despachos ou fluência de prazos; 

VI – acompanhar as audiências integrantes de cada nível de estudo, produzindo os 

relatórios necessários, bem como acompanhar o procurador nas audiências em que for 

designado, e/ou para verificação de processos nos Fóruns, quando houver referida 

solicitação; 

VII – agir de acordo com a ética profissional e zelar pela boa reputação do NPJ; 

VIII – cumprir este Regulamento, demais determinações referentes ao Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório, bem como demais normas em vigência da 

UNIARP. 

 

§1º. O Acadêmico de Direito ao efetuar o atendimento ao cliente deverá: 
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a) Atender apenas um cliente por vez, com a porta fechada e certificando-se junto à 

Secretaria que esse foi devidamente encaminhado pela Assistência Social; 

b) Chamar o cliente na sala de espera, respeitando a senha, e proceder ao 

atendimento; 

c) Esclarecer ao cliente que o NPJ somente atua em ações cujo foro competente seja 

a comarca da sede da Universidade; 

d) Reencaminhar o cliente, imediatamente à Assistência Social quando detectar 

qualquer irregularidade quanto à sua condição financeira; 

e) Providenciar o preenchimento de todos os formulários somente após recebidas 

todas as informações necessárias para a elaboração da peça processual cabível; 

f) Liberar o cliente e/ou aceitar representação do NPJ apenas depois do 

consentimento do professor orientador. 

 

§ 2º. Fica vedado ao acadêmico opinar sobre o caso de outro, no momento do 

atendimento, a não ser que lhe seja solicitado ou esteja trabalhando em equipe. 

 

§ 3º. Durante seu período de estágio, os acadêmicos deverão comportar-se com 

urbanidade, ética e sigilo profissional, respeitando os acessos restritos e o decoro da 

profissão/atividade. 

 

 

Da Matrícula no Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

 

Art. 22. A matrícula é condicionada ao acadêmico que preencher os pré-requisitos 

exigidos pela Grade Curricular do Curso de Direito em vigência.  
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Art. 23. A matrícula do acadêmico para o desenvolvimento das atividades junto ao NPJ 

ficará subordinada à comprovação de matrícula regular, no nível de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório ofertado regularmente no semestre. 

 

Art. 24. Os acadêmicos regularmente matriculados e inscritos nas respectivas datas e 

horários deverão comparecer para desenvolver suas atividades sob orientação do 

Coordenador e dos professores orientadores. 

 

 

Do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

 

Art. 25. O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório será desenvolvido em 4 

disciplinas, denominadas Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I, II, III, e IV, da 

seguinte forma: 

I – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I consiste das seguintes atividades: 

a) Panorama da legislação básica aplicada ao Serviço Judiciário da UNIARP 

(Regulamento Interno do NPJ); 

b) Noções teórico-práticas processuais gerais; 

c) Noções teórico-prática da Mediação; 

d) Técnica de elaboração de petições iniciais a partir de casos simulados ou não, nas 

áreas trabalhistas, cível, criminal e outras áreas do direito a serem definidas no plano 

de ensino; 

e) Técnicas de atuação profissional nas áreas cíveis, criminais e trabalhistas; 

f) Acompanhamento e relatório de audiências cíveis, criminais e trabalhistas; 

g) Visita aos órgãos do Poder Judiciário local; 

h) Atendimento à clientela pelo acadêmico acompanhado pelo professor orientador, 

com elaboração de peças a partir de casos reais; 

i) Acompanhamento processual, com atendimento aos despachos e pareceres. 
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II – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório II consiste das seguintes atividades: 

a) Técnica de elaboração de contestação e/ou defesa a partir de casos simulados ou 

não, nas áreas trabalhistas, cível, criminal e outras áreas do direito a serem definidas 

no plano de ensino; 

b) Técnicas de atuação profissional nas áreas cíveis, criminais e trabalhistas; 

c) Acompanhamento e relatório de audiências cíveis, criminais e trabalhistas; 

d) Atendimento à clientela pelo acadêmico acompanhado pelo professor orientador, 

com elaboração de peças a partir de casos reais; 

e) Acompanhamento processual, com atendimento aos despachos e pareceres. 

 

III – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório III consiste das seguintes atividades: 

a) Técnica de elaboração de sentença a partir de casos simulados ou não, nas áreas 

trabalhistas, cível, criminal e outras áreas do direito a serem definidas no plano de 

ensino; 

b) Acompanhamento e relatório de sessões do Tribunal do Júri;  

c) Atendimento à clientela pelo acadêmico acompanhado pelo professor orientador, 

com elaboração de peças a partir de casos reais; 

d) Acompanhamento processual, com atendimento aos despachos e pareceres. 

 

IV – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório IV consiste das seguintes 

atividades: 

a) Técnica de elaboração de recursos a partir de casos simulados ou não, nas áreas 

trabalhistas, cível, criminal e outras áreas do direito a serem definidas no plano de 

ensino; 

b) Acompanhamento e relatório de sessões do Tribunal de Justiça; 

c) Atendimento à clientela pelo acadêmico acompanhado pelo professor orientador, 

com elaboração de peças a partir de casos reais; 

d) Acompanhamento processual, com atendimento aos despachos e pareceres. 
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e) simulados da OAB. Realização de audiências simuladas. 

 

Art. 26. A carga horária de cada Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório será 

distribuída no desenvolvimento de Práticas Teóricas nas áreas de Civil, Criminal, 

Trabalhista e outras áreas do direito a serem definidas no plano de ensino, e de 

Práticas Jurídicas. 

 

§1º. A Prática Teórica a que se refere o caput deste artigo destina-se ao 

desenvolvimento das aulas sobre as técnicas de elaboração de petições iniciais, 

contestações e/ou defesas, pareceres jurídicos, sentença e recursos. 

 

§2º. A Prática Jurídica a que se refere o caput deste artigo destina-se ao atendimento 

da clientela, elaboração de peças de casos reais ou simulados, e/ou da elaboração de 

pareceres e acompanhamento processual. 

 

Art. 27. A Prática Forense será desenvolvida no decorrer das disciplinas de Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório I a IV, em Juízo de 1º Grau, Varas do Trabalho e 

Federal e Tribunais, na forma de acompanhamento de audiências e sessões, segundo 

cronograma: 

I – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I:  

a) Área Trabalhista: 3 audiências, sendo no mínimo uma de instrução; 

b) Área Cível: 3 audiências, sendo no mínimo uma de instrução; 

c) Área Penal: 3 audiências, sendo no mínimo uma de instrução. 

 

II – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório II:  

a) Área Trabalhista: 3 audiências, sendo no mínimo uma de instrução; 

b) Área Cível: 3 audiências, sendo no mínimo uma de instrução; 

c) Área Penal: 3 audiências, sendo no mínimo uma de instrução. 
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III – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório III:  

a) 2 sessões do Tribunal do Júri, podendo ser uma simulada. 

 

IV – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório IV:  

a) Audiências simuladas cível, penal e trabalhista; 

b) Uma sessão de Tribunal, no mínimo. 

 

§1º. Para a realização da sessão simulada do Tribunal do Júri, das audiências 

simuladas cível, trabalhista e penal, conforme o caput deste artigo, incisos III, “a”, e IV, 

“a” e “b”, os acadêmicos receberão todas as orientações necessárias dos professores 

orientadores das respectivas Práticas Teórica e Processual de cada nível de estágio 

correspondente. 

 

§ 2º. Além de observar os limites de frequência e aproveitamento estabelecidos no 

Regulamento Geral da UNIARP, para ser aprovado, o acadêmico deve, 

obrigatoriamente, assistir a todas as audiências e sessões de julgamento previsto 

para cada disciplina. A prova de participação nas audiências e sessões de julgamento 

será feita mediante: 

a) Apresentação do Relatório de Audiência/Sessão de Julgamento devidamente 

preenchido, datado, assinado e carimbado pela autoridade competente que presidiu o 

ato, conforme modelo instituído através de Portaria específica do NPJ; ou 

b) Apresentação do Relatório de Audiência/Sessão de Julgamento devidamente 

preenchido e acompanhado pela cópia da ata, da qual conste o nome do acadêmico, 

conforme modelo instituído através de Portaria específica do NPJ. 

  

 

Do Relatório Final 
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Art. 28. O Relatório final de cada Nível de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório consiste das atividades desenvolvidas nas Práticas Teóricas, Jurídicas e 

Forense obedecida as Normas para realização de Trabalhos Acadêmicos da UNIARP, 

e disciplinado através de Portaria específica do NPJ, bem como: 

I – A descrição das atividades desenvolvidas nas Aulas Teóricas e Práticas obedecerão 

à ordem cronológica desenvolvida durante o semestre; 

II – A descrição e organização das atividades de Prática Forense obedecerão ao 

disposto no art. 26 deste Regulamento; 

III – Fica facultado ao acadêmico apontar pontos positivos ou negativos sobre as 

atividades do estágio com vistas a contribuir para o bom andamento do NPJ. 

 

§ 1º. O acadêmico deverá entregar o relatório que comprove o disposto no caput, de 

forma digital, na plataforma que a Instituição considerar hábil e disponível. 

 

 

Da Frequência 

 

Art. 29. Será de 100% (cem por cento) a frequência às atividades inerentes ao estágio, 

sob pena de reprovação. 

 

Art. 30. Será obrigatória a frequência do acadêmico no período previamente 

estabelecido e escolhido para as atividades de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório. 

 

§1º. Em casos excepcionais, a critério do Coordenador do Estágio, poderão ser 

autorizadas compensações de faltas, atendidas as exigências da legislação em 

vigência requeridas em tempo hábil, em horários compatíveis com o funcionamento do 

NPJ, conforme portaria específica. 



 

65 

 

 

§2º. A tolerância máxima de atraso, devidamente justificada, será de 15 minutos, não 

sendo admitido o acadêmico após o prazo. 

 

 

Da Verificação do Aproveitamento 

 

Art. 31. A verificação do aproveitamento e do rendimento das atividades inerentes ao 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório seguirá Legislação Específica para 

Estágio na UNIARP e o Regulamento do NPJ, ficando condicionado a: 

I – Entrega do relatório final, conforme art. 28; 

II – a comprovação de participação em todas as atividades inerentes as práticas 

Teóricas e Jurídicas, conforme arts. 25 e 26;  

III – a comprovação do acompanhamento e relatórios de Prática Forense exigidos para 

cada nível, conforme art. 27; 

IV – a comprovação de frequência de 100% em todas as atividades inerentes ao nível 

de Estágio matriculado, conforme arts. 25 e 26. 

 

§ 1º. Somente será aceito e protocolado o Relatório Final, para fins de aproveitamento 

de Estágio, se este obedecer a estrutura exigida segundo este Regulamento, o 

disposto no artigo 28 deste Regulamento e em Portaria específica do NPJ. 

 

§ 2º. A nota mínima de aprovação no Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

deverá ser igual ou superior a 7 (sete). 

 

 

Da Disciplina 
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Art. 32. As questões disciplinares seguirão as disposições contidas no Regulamento 

Geral da Universidade e por este Regulamento.  

 

Art. 33. Constituem-se infrações disciplinares: 

I – ausentar-se do estágio sem justificativa e/ou autorização do professor orientador; 

II – destruir ou inutilizar material do escritório do NPJ; 

III – retirar do escritório qualquer material sem permissão de professores e/ou 

coordenador; 

IV – acessar sites de divulgação inadequados a atividades de Estágio, ou não 

permitidos pela Coordenação do NPJ; 

V – consultar e-mail particular, ou utilizar-se de mensagens instantâneas on-line; 

VI – utilizar qualquer material ou equipamento do escritório para fins particulares; 

VII – indicar advogados para patrocínio de causas, bem como portar cartões de visita 

ou outra propaganda que indique captação de clientela; 

VIII – identificar-se como advogado ou bacharel formado para os usuários; 

IX – inserir em relatórios, ou quaisquer materiais do NPJ, expressões impróprias ou 

vexatórias; 

X – fazer captação de clientela e/ou desviar usuários dos serviços do NPJ para si 

próprio ou para outros prestadores de serviço; 

XI – não executar as atividades solicitadas pelos professores, ainda que via 

intermediação da secretaria; 

XII – portar-se inadequadamente quando das realizações das atividades de estágio, 

ainda que quando da realização das visitas oficiais; 

XIII – descumprir as normas, resoluções e portarias vigentes na universidade; 

XIV – praticar qualquer ato que resulte em plágio parcial ou integral; 

XV – praticar qualquer ato ilícito que resulte em qualquer modalidade de falsificação 

prevista em lei. 
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XVI – Divulgar ou comentar qualquer informação a que tenha acesso em razão do 

exercício das atividades de estágio, em qualquer meio, ou sob qualquer pretexto. 

  

Art. 34. Os acadêmicos que incidirem nas infrações do art. 33 estão sujeitos às 

penalidades previstas neste regulamento de acordo com a gravidade do ato, na 

seguinte sequência: 

I – advertência; 

II – suspensão;  

III – cancelamento da inscrição do acadêmico no estágio. 

 

§ 1º. A advertência é aplicável nos casos dos incisos I a XIII e XVI do art. 33; 

 

§ 2º. A suspensão é aplicável ao acadêmico nos casos: 

I - do inciso XIV do art. 33 que será cumulada com atribuição de nota zero à atividade; 

II – de reincidência nas condutas que resultem em advertência.  

 

§ 3º. Será cancelada a inscrição do acadêmico no NPJ nos casos: 

I – do inciso XV do art. 33; 

II – de reincidência nas condutas que resultem em suspensão;  

III – de infração à disposição legal do Estatuto da Advocacia, do Código de Ética e 

Disciplina da OAB, da Magistratura, do Ministério Público e do Regulamento do NPJ;  

IV – de desvirtuamento ou fraude, na realização das atividades inerentes ao Estágio, os 

seus objetivos ou finalidades. 

 

Art. 35. As medidas disciplinares de cancelamento da matrícula ou suspensão serão 

aplicadas na forma prevista no Regulamento Geral da UNIARP.  

 

Parágrafo único. As sanções administrativas, previstas neste Regulamento e no 

Regimento Geral da Universidade, são independentes de outras eventuais sanções 
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que estejam sujeitos os profissionais e acadêmicos em relação aos estatutos e códigos 

de ética da OAB, do Ministério Público, da Magistratura e de outras Instituições 

Interessadas devendo a Coordenação do Curso de Direito, após o resultado da 

apuração interna, encaminhar cópia às instituições interessadas, onde o profissional ou 

acadêmico esteja inscrito, para que este órgão cientificado do ocorrido tome as 

medidas cabíveis. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 37. Os casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do curso de Direito, de 

acordo com o Regulamento da UNIARP, o Estatuto da Fundação UNIARP e a 

legislação pertinente. 

 

Art. 38. O horário de funcionamento do NPJ será fixado pela Fundação UNIARP. 

 

Art. 39. Não será considerada, para fins de aproveitamento de estágio curricular, a 

execução de qualquer atividade não vinculada ao NPJ. 

 

Art. 40. Todas as atividades a serem desenvolvidas no NPJ, deverão observar os 

procedimentos constantes no Guia do usuário do NPJ.  

 

Art. 41. Este regulamento entra em vigor na data da sua aprovação pelo CONSUN, 

revogando todas as disposições em contrário. 


