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ANEXO I – REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
APRESENTAÇÃO

O Estágio constitui importante instrumento do curso de Administração,
permitindo o desenvolvimento de uma mentalidade crítica e analítica das
oportunidades e dos problemas que norteiam a sociedade e as organizações.
O Estágio Curricular Supervisionado compreende diferentes etapas,
abrangendo desde as atividades de observação até a realização do confronto dos
aspectos teóricos pertinentes às diferentes áreas da Administração verificados em
sala de aula com a prática administrativa, como a forma do acadêmico responder e
solucionar de maneira sistemática o que foi visto na realidade organizacional e
social.
Neste contexto, este regulamento visa servir de orientação para os discentes
do curso de Administração do Instituto de Ensino Superior “Presidente Tancredo de
Almeida Neves” que se encontram sob realização de estágio supervisionado,
contribuindo efetivamente para a elaboração dos seus quatro relatórios.

1. LEGISLAÇÃO BÁSICA

LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008
Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art.
428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494,
de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o
parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO
Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam

freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.
§ 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário
formativo do educando.
§ 2o O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do
educando para a vida cidadã e para o trabalho.
Art. 2o O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto
pedagógico do curso.
§ 1o Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga
horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.
§ 2o Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional,
acrescida à carga horária regular e obrigatória.
§ 3o As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação
superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao
estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso.
Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no
§ 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza,
observados os seguintes requisitos:
I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e
atestados pela instituição de ensino;
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do
estágio e a instituição de ensino;
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas
previstas no termo de compromisso.
§ 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por
supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no
inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final.
§ 2o O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer
obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do
educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação
trabalhista e previdenciária.
Art. 4o A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes
estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no País, autorizados
ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de estudante, na forma da
legislação aplicável.
Art. 5o As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu
critério, recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante

condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada,
no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as
normas gerais de licitação.
§ 1o Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de
aperfeiçoamento do instituto do estágio:
I – identificar oportunidades de estágio;
II – ajustar suas condições de realização;
III – fazer o acompanhamento administrativo;
IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;
V – cadastrar os estudantes.
§ 2o É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração
pelos serviços referidos nos incisos deste artigo.
§ 3o Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem
estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação
curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em
cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular.
Art. 6o O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes
cedentes, organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração.
CAPÍTULO II
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus
educandos:
I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou
assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte
concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta
pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao
horário e calendário escolar;
II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à
formação cultural e profissional do educando;
III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis)
meses, de relatório das atividades;
V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário
para outro local em caso de descumprimento de suas normas;
VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de
seus educandos;
VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas
de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.
Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3
(três) partes a que se refere o inciso II do caputdo art. 3o desta Lei, será incorporado
ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado,
progressivamente, o desempenho do estudante.

Art. 8o É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados
convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo
compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as condições de
que tratam os arts. 6o a 14 desta Lei.
Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a
instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de
compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3o desta Lei.
CAPÍTULO III
DA PARTE CONCEDENTE
Art. 9o As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública
direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior
devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional,
podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:
I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino 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 funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para
orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice
seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de
compromisso;
V – 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;
VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de
estágio;
VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses,
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.
Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela
contratação do seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá,
alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino.
CAPÍTULO IV
DO ESTAGIÁRIO
Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a
instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante
legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades
escolares e não ultrapassar:
I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade
profissional de educação de jovens e adultos;

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do
ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.
§ 1o O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que
não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta)
horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da
instituição de ensino.
§ 2o Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou
finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo
menos à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o
bom desempenho do estudante.
Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2
(dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.
Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que
venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxíliotransporte, na hipótese de estágio não obrigatório.
§ 1o A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e
saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.
§ 2o Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do
Regime Geral de Previdência Social.
Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou
superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado
preferencialmente durante suas férias escolares.
§ 1o O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário
receber bolsa ou outra forma de contraprestação.
§ 2o Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira
proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.
Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no
trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do
estágio.
CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 15. A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza
vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os
fins da legislação trabalhista e previdenciária.
§ 1o A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este
artigo ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da
decisão definitiva do processo administrativo correspondente.
§ 2o A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou agência em que
for cometida a irregularidade.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu
representante ou assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente
e da instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração a que se
refere o art. 5o desta Lei como representante de qualquer das partes.
Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das
entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções:
I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;
II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;
III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;
IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de
estagiários.
§ 1o Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de
trabalhadores empregados existentes no estabelecimento do estágio.
§ 2o Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou
estabelecimentos, os quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão aplicados
a cada um deles.
§ 3o Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caputdeste artigo
resultar em fração, poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente
superior.
§ 4o Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e
de nível médio profissional.
§ 5oFica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez
por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.
Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei
apenas poderá ocorrer se ajustada às suas disposições.
Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 428. ......................................................................
§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de
Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso
não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem
desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnicoprofissional metódica.
......................................................................
§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois)
anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.
......................................................................
§ 7o Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento
do disposto no § 1o deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a
frequência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental.” (NR)

Art. 20. O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio
em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria.
Parágrafo único. (Revogado).” (NR)
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22. Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23
de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.
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2. CONCEITOS GERAIS

2.1. Estágio
“Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente
de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que
estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.”
(Lei nº 11.788/08, art. 1º).
“O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do
educando para a vida cidadã e para o trabalho.” (Lei nº 11.788/08, art. 1º, § 2 o).
“O estágio, independentemente do aspecto profissionalizante, direto e
específico, poderá assumir a forma de atividades de extensão, mediante a
participação do estudante em empreendimentos ou projetos de interesse social” (Lei
nº 6.494/77, art. 2º).
“Considera-se estágio curricular, para efeitos deste decreto, as atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela
participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas na

comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público e privado, sob
responsabilidade e coordenação da instituição de ensino” (Decreto nº. 87.497/82,
art. 2º).
“O estágio curricular, como instrumento didático-pedagógico, é atividade de
competência da instituição de ensino, a quem cabe a decisão sobre a matéria, e
dele participam pessoas jurídicas de direito público e privado, oferecendo
oportunidades e campos e colaborando no processo educativo” (Decreto nº
87.497/82, art. 3º).
“O estágio curricular, como procedimento didático-pedagógico, é atividade
de competência da instituição de ensino, a quem cabe a decisão sobre a matéria, e
dele participam pessoas jurídicas de direito público e privado, oferecendo
oportunidades e campos e colaborando no processo educativo” (Decreto nº
87.497/82, art. 3º).

2.2. Estagiário

Estagiários

são

alunos

regularmente

matriculados

que

freqüentam,

efetivamente, cursos vinculados à estrutura do ensino público e particular, no nível
superior, aceitos por pessoas jurídicas de direito público e privado, órgãos da
administração pública e instituições de ensino, para o desenvolvimento de atividades
relacionadas à sua área de formação geral e profissional.

3. PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DO ESTÁGIO

Uma forma usual de obtenção do estágio é através da solicitação do (a)
aluno (a) à Coordenação de Estágio Supervisionado do Curso ou ao Núcleo de
Apoio ao Estudante que poderá selecionar ou encaminhar os alunos por intermédio
de convênios Empresa-Escola. O aluno pode ainda obter o estágio através de
contato direto com as empresas concedentes.
O aluno pode também contatar a coordenação do curso para se informar
sobre vagas, geralmente divulgada no âmbito do Instituto.

3.1. Áreas de Estágio

Para ser considerado como Estágio Curricular Supervisionado, o aluno do
curso de Administração do IPTAN deverá estagiar numa das seguintes áreas:

I. Gestão de Vendas e Marketing;
II. Gestão Financeira e Orçamentária;
III. Gestão das Operações e de Logística;
IV. Gestão de Pessoas;
V. Administrativa.
3.2. Época de Realização de Estágio

O aluno pode realizar estágio tanto em períodos letivos quanto em períodos
de férias escolares desde que informado e solicitado ao coordenador de curso e que
seja compatível com o calendário do setor de registros e controle acadêmicos.

4. PROCEDIMENTOS DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

Para matricular-se em Estágio Supervisionado o aluno necessita:

1.Estar matriculado no 5º período do curso, no mínimo, e ter integralizado, com
aprovação, pelo menos a metade da carga horária do curso;
2.Ter cursado as disciplinas que lhe ofereçam os subsídios teóricos adequados
à realização do estágio na área pretendida;
3.Ter obtido a vaga de estágio em empresas/instituições conveniadas de
estágio;
4.Requerer, junto à coordenação do curso de Administração, ficha de inscrição
de estágio, devidamente preenchida e acompanhada de foto 3x4 recente do
aluno;
5.Plano de Estágio;
6.Termo de compromisso de estágio (conforme modelo recebido da IES) entre
empresa-estagiário.

Esse

documento

deve

ser

preenchido

pela

empresa/instituição concedente do estágio e deve ser entregue pelo

estagiário para, posteriormente, então ser devolvido à IES;
7.Entregar o Plano de Estágio devidamente assinado ao seu Orientador na
mesma semana em que inicia o estágio, sem os quais o aluno não poderá
iniciar as atividades de Estágio Curricular Supervisionado;
8.Possuir um orientador, que deve ser um professor do curso de Administração e
que, preferencialmente atue na área relacionada às atividades do estágio;
9.Possuir, dentro da empresa/instituição, um supervisor para orientação,
acompanhamento e avaliação do estágio.

5. METODOLOGIA

O estágio curricular supervisionado é realizado mediante o apoio de um
orientador de estágio, respeitados os pré-requisitos dos conteúdos e da carga
horária da habilitação. As atividades de estágio curricular supervisionado deverão
ser planejadas, organizadas, desenvolvidas, acompanhadas e avaliadas em parceria
entre o coordenador, orientador e o estagiário.
O estágio curricular supervisionado será desenvolvido em empresas ou
instituições que mantenham convênio de cooperação com o IPTAN, através de um
acordo de cooperação e termo de compromisso específico para o estágio em
questão.
O convênio estabelecido no parágrafo anterior bem como o termo de
compromisso de estágio firmado entre a empresa/instituição concedente, o aluno e a
IPTAN, especificarão as condições básicas a serem observadas pelas partes
envolvidas.
O estágio supervisionado será desenvolvido em quatro etapas:

I. Estágio Supervisionado I
II. Estágio Supervisionado II
III. Estágio Supervisionado III
IV. Estágio Supervisionado IV
Estágio Supervisionado I – iniciado no 5º período do curso/habilitação e
acompanhado pela coordenação de forma integrada às organizações profissionais,
sociais, sindicais (estágio como mapeamento da realidade). O aluno deverá:

I. Efetuar sua inscrição, junto à supervisão de estágios;
II. Procurar o local de estágio;
III. Firmar convênio da empresa/entidade com o IPTAN, junto à coordenação de
estágios;
IV. Desenvolver o plano de estágio junto ao orientador de estágio;
V. Desenvolver o relatório I.
Estágio Supervisionado II – realizado no 6º período, o aluno deverá:

Desenvolver o Relatório II onde irá descrever sua rotina dentro da
empresa/entidade, fazendo uma análise e reflexão dos aspectos observados na
prática em relação ao quadro teórico, e o posicionamento da empresa/entidade
em relação ao mercado.
Estágio Supervisionado III – realizado no 7º período, o aluno deverá:

Desenvolver o Relatório III onde irá aperfeiçoar os relatórios anteriores,
descrever sua rotina dentro da empresa/entidade, fazendo uma análise e
reflexão dos aspectos observados na prática em relação ao quadro teórico, e o
posicionamento da empresa/entidade em relação ao mercado. Neste relatório, o
aluno realiza uma análise SWOT da empresa em que estagia, descrevendo
assim suas ameaças, oportunidades, pontos fracos e fortes.
Estágio Supervisionado IV – realizado no 8º período, o aluno deverá:

Desenvolver o Relatório IV, que tem por objetivo capacitar o aluno a dominar
todo o instrumental necessário para intervir na dinâmica organizacional,
gerencial, operacional

e ambiental

por meio

do

aprofundamento

dos

conhecimentos vinculados aos campos de conhecimentos do curso e/ou dos
conteúdos incluídos para consolidar a vocação e as particularidades do curso.
Este relatório final deverá conter propostas de melhoria dos processos e da
gestão da empresa concedente do estágio.

5.1. Atribuições do Núcleo de Apoio ao Estudante


Definir e avaliar a política de estágio junto com a Direção e a Coordenação
do curso;



Organizar cadastro de empresas/entidades que tenham condições de
proporcionar oportunidades de estágio;



Firmar convênios com organizações campos de estágio;



Divulgar oportunidades de estágio;



Realizar estudos e emitir parecer sobre pedidos de equivalência entre
exercício profissional e estágio curricular, juntamente com professor
orientador da área respectiva e a coordenação do curso;



Discutir com a direção e a coordenação do curso, os resultados
apresentados, nos relatórios, com vistas ao aprimoramento do processo de
estágio;



Elaborar cronograma de atividades a serem desenvolvidas no decorrer dos
períodos, em conformidade ao calendário acadêmico;



Ser o elo integrador entre o IPTAN e a empresa/entidade concedente do
estágio;



Manter atualizado um arquivo, onde constem os dados de identificação dos
alunos em fase de estágio e os relatórios de acompanhamento e conclusão
do estágio;



Analisar o programa de estágio e acompanhar o seu desenvolvimento;

 Criar condições e instrumentos que facilitem o processo ensino-aprendizagem
na relação escola-empresa;
 Comparecer às reuniões convocadas pela Coordenação de Apoio ao
Estudante;
 Avaliar relatórios periódicos e colaborar com o orientador de estágio na
avaliação dos relatórios finais;
 Articular para as tomadas de providências que se fizerem necessárias.
 Realizar estudos e emitir parecer sobre pedidos de equivalência entre
exercício profissional e estágio curricular, juntamente com a coordenação do
curso.

5.2. Atribuições da Coordenação do Curso


Executar a política de estágio do curso, supervisionando o desenvolvimento
de todas as suas etapas;



Avaliar, junto com o professor orientador, os relatórios finais dos estágios;



Apresentar aos alunos as atividades relacionadas à realização do Estágio
Curricular Supervisionado no início de cada período letivo;



Convocar, sempre que necessárias reuniões com os alunos;



Informar à Coordenação de Apoio ao Estudante as ocorrências relativas ao
estagiário, buscando assim estabelecer um intercâmbio permanente entre a
Universidade e a Empresa/Instituição.
5.3. Atribuições do Professor Orientador

Orientar, controlar e avaliar o planejamento das atividades de estágio dos alunos
sob a sua responsabilidade;
Acompanhar o desenvolvimento da prática profissional do estagiário, fazendo
registros em documento próprio;
Estabelecer contatos com o supervisor de estágio na(s) empresa(s) onde
estagiem alunos sob sua orientação;

5.4 Atribuições do Aluno Estagiário

I. Cumprir as normas e regulamentos internos da empresa contratante, assim
como os relativos aos programas desta natureza, além de comprometer-se
expressamente a não divulgar quaisquer informações, dados dos trabalhos,
reservados ou confidenciais, dos quais tiver conhecimento durante a
realização do estágio, vivenciando a ética profissional;
II. Comprometer-se a participar ativamente dos trabalhos do setor para onde for
designado, procurando executar da melhor maneira e dentro dos prazos
previstos, as tarefas que lhe foram atribuídas;
III. Comprometer-se a manter atitudes de cordialidade, acatamento e respeito

com os empregados da empresa concedente, seus colegas e com público
com o qual esteja em contato no desenvolvimento do estágio.
IV. Cumprir fielmente a programação do estágio, salvo impossibilidade da qual a
empresa contratante será previamente informada;
V. Informar de imediato e por escrito à empresa contratante qualquer fato que
interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula no estabelecimento de ensino
da IPTAN, ficando o estagiário responsável por quaisquer despesas causadas
pela ausência dessa informação;
VI. O descumprimento, da parte do estagiário, de qualquer das obrigações
assumidas, importará no automático cancelamento do estágio, desobrigandose a empresa contratante, a partir daquele momento, de todo e qualquer
compromisso com relação ao estágio;
VII.

Zelar pelos instrumentos, ferramentas, equipamentos, materiais e
instalações que venha a utilizar no desempenho de suas tarefas. A empresa
contratante se reserva o direito de responsabilizar o estagiário pelo valor dos
danos que por ele forem causados por dolo, negligência e imprudência;

VIII.

Justificar ao Orientador de Estágio as faltas ou atrasos nas suas

atividades;
IX. Escolher o local para realização do estágio;
X. Apresentar a documentação exigida;
XI. Participar de reuniões e/ou sessões de avaliação;
XII.

Elaborar e apresentar ao professor orientador os relatórios parciais e
entregar o relatório de conclusão, conforme as disposições regulamentares.
5.5 Atribuições da Empresa Concedente

I. Possuir condições de Supervisão para prestar a necessária assistência ao
estagiário;
II. Aceitar o estagiário como aluno e não como profissional;
III. Estabelecer um plano específico para o estágio onde estejam delimitadas as
atividades de Estágio Supervisionado;
IV. Orientar, acompanhar e organizar as atividades práticas do estagiário na
empresa;
V. Oferecer os meios necessários à realização de seus trabalhos;

VI. Oferecer condições de ambiente físico adequadas à formação técnica;
VII.

Auxiliar o aluno a trabalhar suas dificuldades, medos e ansiedades;

VIII.

Considerar o estagiário em sua individualidade, levando-o à integração

na equipe, respeitando-o como pessoa;
IX. Manter contato com o Professor Orientador e/ou Supervisor de Estágios,
pessoalmente, e por meio do relatório de acompanhamento de atividades;
X. Avaliar o desempenho do estagiário, fazendo registros em formulário próprio.
6. APROVEITAMENTO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS/ EQUIVALÊNCIA DE
ESTÁGIO

O exercício comprovado de ocupação correspondente à habilitação de
Administração cursada pelo aluno poderá ser considerado equivalente ao estágio
curricular.
Mediante requerimento e exame de cada caso, poderá ser efetivado o
aproveitamento parcial ou integral de práticas ou experiências profissionais
adquiridas no exercício de atividades de administração, quando diretamente
relacionadas com o perfil profissional de conclusão do curso e desde que em tempo
igual ou superior ao previsto para o estágio supervisionado.
Para que seja reconhecida a equivalência entre os objetivos do estágio e os
objetivos que o aluno poderá alcançar no trabalho que já exerce, este deverá
comprovar o exercício ou a experiência profissional correspondente a uma ou mais
áreas da Administração, através da apresentação de:


Documento comprobatório do exercício profissional;



Relatório circunstanciado do trabalho desempenhado, segundo normas
estabelecidas pela coordenação do curso e/ou colegiado.

7. SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO

A orientação/supervisão é um processo que envolve as etapas de
planejamento,

acompanhamento,

execução

e

avaliação

do

estágio,

em

conformidade com o currículo, programas e calendário. Estas etapas que compõem
o cronograma do estágio serão acompanhadas e avaliadas pelo professor

orientador, por meio de instrumental próprio e contarão, sempre que necessário,
com o apoio da coordenação do curso.
As informações do desenvolvimento do estágio serão apresentadas pelo
estagiário ao seu professor orientador, através dos relatórios parciais.
Ao término do estágio deverá o mesmo entregar ao Orientador de Estágios o
relatório final (IV), contendo inclusive o registro dos conhecimentos e experiências
vividos através da execução do plano de trabalho.
Este

relatório

final, elaborado segundo composição

estrutural pré-

determinada e de acordo com as normas da ABNT para trabalhos acadêmicos,
apresentará os objetivos propostos e os problemas delimitados, os procedimentos
metodológicos usados, a descrição, análise e proposições dos fenômenos
observados junto à empresa, considerações finais e referências. Todos estes
aspectos devem ser minuciosa e cientificamente elaborados pelo aluno e
encaminhados ao seu orientador, para avaliação e emissão de parecer.
Considera-se aprovado no Estágio Supervisionado, o aluno que apresentar
os quatro relatórios ao seu Orientador de Estágio e obtiver nota acima de 70 pontos
nos mesmos.
O aluno que não entregar os relatórios de Estágio ou não participar das
atividades estabelecidas pelo Orientador do Estágio Supervisionado, sem motivo
justificado na forma da legislação em vigor, estará automaticamente reprovado
recebendo a nota 0 (zero), ficando sujeito à realização de novo estágio até que
obtenha a menção positiva.
O aluno que for reprovado na disciplina de Estágio Supervisionado deverá
cumprir no próximo semestre a carga horária do estágio.
7.1 Critérios de Avaliação do estágio

O Estágio Curricular Supervisionado do curso de Administração do IPTAN é
avaliado com nota de 0 (zero) a 100 (cem) pontos em seus quatro relatórios (I, II, III
e IV), sendo necessários 70 pontos, no mínimo, para aprovação.
Dentre os critérios de avaliação, destacam-se:

Atividades

Orientações

Relatório

Critério de Avaliação
Dedicação, interesse, freqüência
e pontualidade nas atividades
parciais exigidas pelo professor
orientador.
Apresentação gráfica e
mecanográfica do texto;
Qualidade ortográfica e
gramatical da redação;
Qualidade do tratamento dos
materiais coletados;
Evolução lógica dos planos de
estágio;
Qualidade e pertinência dos
dados e informações exploradas
nas análises das questões
tratadas;
Indicação sistemática e correta
das fontes de dados e
informações que fundamentaram
as discussões;
Contribuição do estudo para
elevação da aprendizagem do
estudante.

TOTAL

Processo

Resultado

Total

20%

-

20%

80%

-

80%

100%

-

100%

Poderão ser solicitadas correções nas pastas de estágio, mesmo que o
aluno tenha sido aprovado.

Casos Especiais

Casos especiais poderão ser levados à apreciação do Colegiado de Curso
e/ou Coordenação do Curso de Administração.

7.2 Aprovação Final do Estágio

Para a aprovação final, o aluno deverá ter cumprido, no mínimo, 300
(trezentas) horas-aula de estágio supervisionado no decorrer dos quatro últimos
períodos letivos.
Ressalta-se que é sugerido aos alunos o período mínimo de 6 (seis) meses
de desenvolvimento do estágio em uma mesma empresa, o que vem a contribuir
para uma visão mais ampla quanto às atividades e atuação da empresa no mercado,
possibilitando ao estagiário um maior conhecimento prático sobre a mesma.
Cumpridas as exigências mínimas do estágio, o Orientador de Estágio emite
a ficha de conclusão, documento comprobatório do final de seu estágio.
7.3 Reprovação de Estágio

O estagiário será considerado reprovado nas seguintes condições:


O estágio se não foi realizado dentro de áreas de competência do curso
(o aluno concluiu as horas de estágio, mas o mesmo não contemplou
temas pertinentes ao curso de Administração).



O

aluno

não

apresentou

conhecimento

técnico

nas

atividades

desenvolvidas no estágio (cumpriu as horas de estágio em áreas
correlatas ao curso, mas não comprovou, tecnicamente, o seu
conhecimento e envolvimento nas atividades relatadas na pasta de
estágio.

ANEXO II – REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

1. APRESENTAÇÃO

As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios
no curso de Administração do Instituto de Ensino Superior “Presidente Tancredo de
Almeida Neves”. Elas possibilitam ampliar a formação acadêmica do aluno,
proporcionando-lhe a oportunidade de sintonizar-se com as mais diferentes
manifestações culturais e também com a produção científica relevante para sua área
de atuação. Com isso, essas Atividades contribuem para a articulação teoria–prática
realçando a autonomia cognitiva do futuro profissional.
Assim, o curso de Administração do Instituto de Ensino Superior “Presidente
Tancredo de Almeida Neves” tem em seu currículo a obrigatoriedade do discente
realizar 200 horas, considerando:
- Atividades de ensino;
- Atividades de extensão;
- Atividades de pesquisa;
- Atividades culturais.
Os alunos deverão distribuir a carga horária das Atividades Complementares
em, pelo menos, dois dos grupos acima indicados.

2. REGULAMENTO

As Atividades Complementares terão carga horária de 200 horas, devendo
ser cumpridas ao longo do curso. Só serão aceitos os documentos comprobatórios
de Atividades Complementares que registrarem a data referente ao período em que
o aluno está efetivamente cursando o Curso de Administração.
As Atividades de Ensino com direito a registro no histórico escolar
compõem-se de:
I - disciplinas oferecidas por outros cursos;
II - cursos realizados em outras instituições.
III - monitoria de disciplina pedagógica.
As Atividades de Extensão com direito a registro no histórico escolar

dividem-se em três grupos:
I - participação em semanas acadêmicas, seminários, palestras, congressos,
conferências, encontros, mesas temáticas, oficinas, workshops, encontros nacionais
e regionais, cursos de atualização e similares;
II - estágio extracurricular;
III - representação estudantil em outros órgãos do IPTAN.
As Atividades de Pesquisa com direito a registro no histórico escolar
incluem:
I - iniciações científicas e similares;
II - trabalhos publicados em periódicos de educação;
III - participação em grupos de estudos e debates organizados por professores e/ou
estudantes;
IV - resenhas publicadas.
As Atividades Culturais com direito a registro no histórico escolar incluem
participações, visitas e lazer em:
I - Eventos referentes à Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de
História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena.
II - Feiras, exposições, oficinas, lançamentos de livros, workshops, etc.
As

Atividades

Complementares

serão

planejadas,

organizadas

e

acompanhadas pela coordenação do curso e pelo colegiado, aos quais caberão:
 propor o Plano de Atividades Complementares a ser desenvolvido pelo Curso
de Administração e divulgá-lo;
 apresentar normas para cada atividade especificando a exigência de
certificado de freqüência e participação, carga horária cumprida, relatórios de
desempenho e outros;
Os documentos comprobatórios das Atividades Complementares serão
analisados e rubricados pelos professores orientadores e encaminhados para
registro na ficha curricular do aluno para comprovação das horas;
Será de responsabilidade dos respectivos orientadores de estágios
acompanhar o registro das Atividades Complementares e informar à coordenação do
curso os casos em que a exigência curricular não está sendo cumprida;
O quadro a seguir apresenta as atividades aceitas como Atividades
Complementares, as quais são pré-requisitos para se obter o grau de bacharel em
Administração pelo Instituto de Ensino Superior “Presidente Tancredo de Almeida

Neves”:

ATIVIDADES/ESPECIFICAÇÕES


ENSINO







EXTENSÃO

PESQUISA










CULTURAL


OBSERVAÇÃO


Disciplina isolada em outro curso
Disciplina/seminários oferecidos pelos cursos afins e não
pertencentes ao currículo pleno
Cursos de Administração cujo currículo é de parâmetros
básicos
Curso (s) de Língua Estrangeira
Monitoria em disciplina pedagógica
Participação em Projetos de Extensão
Participação em seminários, palestras, congressos,
conferências, cursos de atualização e similares, encontros
nacionais e regionais, workshops, oficinas, mesas temáticas.
Participação em projetos e cursos de ensino à distância
(EAD);
Estágios extracurriculares;
Representação estudantil em órgãos do IPTAN
Prestação de serviços à comunidade
Iniciação Científica/pesquisa
Trabalhos publicados
Participação em grupos de estudos
Atividades
culturais,
feiras,
exposições,
oficinas,
lançamentos de livros, workshops, eventos referentes à
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de
História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena.
O aluno deve cumprir, no total, 200 horas de Atividades
Complementares, distribuídas em pelo menos, dois grupos
de atividades, sendo que 20% do total (40 horas) devem ser
referentes a eventos realizados pelo próprio curso.
O aluno deve ainda ter como Atividade Complementar a
comprovação de participação em, no mínimo, duas edições
da Semana da Administração do IPTAN.

ANEXO III – REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

APRESENTAÇÃO
O curso de Administração do Instituto Presidente “Tancredo de Almeida
Neves” tem designado pelo seu Projeto Pedagógico que o trabalho de conclusão de
curso (TCC) será desenvolvido através de uma monografia individual e escrita, a ser
apresentada perante banca examinadora. Ela deverá ser produzida pelo aluno, sob
orientação de um professor orientador; ter características específicas; e apresentarse como um elemento integrador e interdisciplinar, que deve efetivar a inserção do
aluno na realidade profissional existente.
A inserção na realidade far-se-á num processo contínuo, que abrangerá
desde observar e analisar os diferentes tipos de atividades profissionais de uma
determinada formação até assumir projetos específicos, encargos profissionais e
outras formas de atuação na empresa/indústria para as quais o aluno está sendo
preparado. Isso requer que se parta do conhecimento (teórico-prático) da realidade
que já existe. Essa realidade é determinada por fatores sociais que a antecedem e
lhes são extrínsecos e é desse modo que a atividade teórica possibilita conhecer a
realidade (a prática objetiva), tomando-se essa realidade como objeto de
conhecimento, como referência, para em seguida estabelecer idealmente a
realidade que se quer.
O Curso de Bacharelado em Administração do IPTAN contém em seu plano
curricular pleno as disciplinas Seminário de Monografia I e II, apresentadas
respectivamente no 7o e 8º período de integralização do curso.
Ao longo da primeira disciplina o aluno deverá elaborar um projeto de
pesquisa com o tema escolhido para a realização da monografia. O projeto será,
obrigatoriamente, composto pelo tema a ser estudado, metodologia de pesquisa,
cronograma de execução da monografia, referencial teórico, justificativa, objetivo e
referências. E, para concluir este processo, o discente deve apresentar o projeto de
monografia ao professor da disciplina e demais colegas, com o objetivo de se
analisar a coerência e relevância do tema, além de indicar sugestões que possam
agregar ainda mais valor ao trabalho.

E, para concluir este processo, na disciplina Seminário de Monografia II o
discente deve elaborar, apresentar e defender a monografia de conclusão de curso
perante banca de pelo menos três docentes, obtendo sua respectiva aprovação. A
monografia deverá ser composta por um mínimo de 40 e um máximo de 80 páginas,
incluindo introdução, capítulos (mínimo de dois e máximo de cinco), considerações
finais e referências.
Para a realização de sua monografia, o discente poderá escolher qualquer
professor do curso como orientador, desde que o tema seja da área de
especialidade do docente escolhido.
A seguir, encontra-se o regulamento de Monografia do curso de
Administração do Instituto de Ensino Superior “Presidente Tancredo de Almeida
Neves”.

1. REGULAMENTO DE MONOGRAFIA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. O presente documento tem por finalidade normatizar as atividades
relacionadas à elaboração, apresentação e avaliação do trabalho de conclusão de
curso, sob a forma de Monografia, do curso de Administração do Instituto de Ensino
Superior Presidente “Tancredo de Almeida Neves”.
Parágrafo único. A aprovação em trabalho de conclusão de curso, sob a forma de
Monografia, é indispensável para a colação de grau de qualquer aluno
matriculado no curso de Administração do IPTAN.

Art 2º. Os objetivos gerais da Monografia são os de propiciar aos alunos do
curso a possibilidade de demonstrar o grau de aprendizado, a habilitação adquirida,
o aprofundamento temático, o estímulo à produção científica, à consulta bibliográfica
e ao aprimoramento da capacidade de interpretação, análise e crítica.

CAPÍTULO II
DO COORDENADOR DE CURSO

Art 3º. A atividade Monografia é desenvolvida sob a coordenação do
Coordenador do curso em questão, e sob a supervisão da Coordenadoria de Apoio
ao Estudante.

Art 4º. Ao Coordenador de Curso no que se refere às Monografias compete:
I – elaborar, no início do semestre letivo, através de formulário específico,
uma listagem de professores orientadores, alunos orientandos e temas das
Monografias a serem desenvolvidos.
II – encaminhar aos professores orientadores as fichas de acompanhamento
de freqüência e avaliação.
III – respeitar as datas pré-determinadas no calendário de todas as atividades
relativas às monografias (início da orientação, pré-banca, data de entrega da
monografia, banca final e entrega final da monografia já devidamente corrigida e
encadernada).
IV – convocar, sempre que necessário, reuniões com os professoresorientadores e alunos matriculados nas disciplinas atinentes à Monografia.
V – indicar professores-orientadores para os alunos, quando estes não a
fizerem a escolha.
VI – manter, na Coordenadoria, arquivo atualizado com os projetos de
monografia em desenvolvimento.
VII – manter atualizado o livro de atas das reuniões das bancas
examinadoras.
VIII – providenciar o encaminhamento à Biblioteca das Monografias
aprovadas.
IX – tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas
necessárias ao efetivo cumprimento deste regulamento.

CAPÍTULO III
DOS PROFESSORES ORIENTADORES

Art 5º. A Monografia é desenvolvida sob a orientação de um professor do
curso de Administração ou de outro curso com a aprovação do colegiado.

Art 6º. Cada professor pode orientar, no máximo, nove alunos por semestre.

Art 7º. A substituição de orientador só é permitida quando outro docente
assumir formalmente a orientação, mediante aquiescência expressa do coordenador
de curso.

Art 8º. O professor orientador tem entre outros os seguintes deveres
específicos:
I – freqüentar as reuniões convocadas pelo coordenador de curso e pela
Coordenadoria de Apoio ao Estudante.
II – atender, semanalmente, os alunos orientandos, em horário previamente
fixado, com um tempo mínimo de 20 min.
III – entregar à Coordenação do Curso, mensalmente, as fichas de freqüência
e avaliação devidamente preenchidas e assinadas.
IV – analisar e avaliar todas as etapas de produção do orientando.
V – participar das bancas examinadoras dos alunos orientados.
VI – requerer ao Coordenador de Curso a inclusão das monografias de seus
orientandos na pauta semestral de defesas.
VII – cumprir e fazer cumprir este regulamento.
VIII – Os professores Orientadores não poderão se manifestar durante a
apresentação

e

não

terão

direito

a

questionamentos,

ficando

sob

sua

responsabilidade a coordenação do trabalho da banca.

Art 9º. A responsabilidade pela elaboração da Monografia é integralmente do
aluno, o que não exime o professor orientador de desempenhar adequadamente,
dentro das normas definidas neste Regulamento, as atribuições decorrentes da sua
atividade de orientação.

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto nos artigos 10 e 11 deste
Regulamento autoriza o professor a desligar-se dos encargos de orientação, por
meio de comunicação oficial, por escrito, ao Coordenador do curso.
CAPITULO IV
DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DA MONOGRAFIA

Art 10. Considera-se o aluno em fase de realização da monografia aquele
regularmente matriculado no último período do curso e com o acompanhamento de
um professor orientador.

Art 11. O aluno em fase de realização da monografia tem, entre outros, os
seguintes deveres específicos:
I – manter contatos semanais com o professor orientador para um
acompanhamento do mesmo.
II – cumprir o calendário divulgado pelo Coordenador de Apoio ao Estudante
para as etapas da Monografia.
III – cumprir as exigências do professor-orientador.
IV - entregar ao Coordenador de Curso, na data prevista, três cópias da
Monografia

devidamente

assinadas

pelo

professor-orientador,

para

o

encaminhamento à Banca de pré-defesa.
V – entregar ao Coordenador de Curso, na data prevista, três cópias da
Monografia

devidamente

assinadas

pelo

professor-orientador,

para

o

encaminhamento para a banca examinadora.
VI – comparecer em dia, hora e local determinado para apresentar e defender
a monografia.
VII – realizar todas as alterações propostas pela banca examinadora e,
posteriormente, entregá-la para a coordenação do curso para a confirmação da nota.
CAPÍTULO V
DA MONOGRAFIA

Art 12. A Monografia deve ser elaborada considerando-se:

I – na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da
ABNT.
II – no seu conteúdo, as finalidades estabelecidas no Art 2º deste
Regulamento e a vinculação direta do seu tema com os ramos de conhecimento de
cada Curso.

Art 13. A estrutura da Monografia compõe-se de:
I – Capa
II – Folha de Guarda
III – Falsa folha de rosto
IV – Folha de rosto
V – Folha de exame
VI – Dedicatória
VII - Agradecimentos
VIII - Índice
IX - Lista de abreviaturas, símbolos e tabelas
X - Resumo ou Sinopse
XI - Apresentação ou prefácio

Art 14. A parte escrita das Monografias deverá seguir os seguintes
requisitos:
I – Introdução
II – Desenvolvimento
III – Considerações Finais
IV – Notas
V - Anexos
VI - Referências

Art 15. A inclusão de itens que não constam no artigo anterior, poderá ser
admitida somente através da concordância entre orientador e orientando, tendo
como base as orientações para Normalização de Trabalhos Acadêmicos adotado
pela IPTAN e atualizado de acordo com a Norma Brasileira NBR – 10520/2001 e
6023/2002.

Art 16. Será considerado aprovado o discente que entregar a versão
definitiva da Monografia, apresentada em capa dura, com ficha catalográfica
reconhecida pela direção pedagógica da Instituição, na data estipulada pela
coordenação, com as correções feitas e avalizada pelo orientador, e que tiver nota
igual ou superior a 70 pontos na disciplina Seminário de Monografia.

Art 17. Será considerado reprovado o discente que tiver nota total superior a
40 pontos e inferior a 70 pontos, sendo concedido, neste caso específico, um prazo
adicional de 30 dias para as devidas correções. Deverá assim haver uma
reapresentação em dia, hora e local definidos pela coordenação de curso a qual
valerá 100 pontos e será considerada Avaliação Especial.

Art 18. O discente que obtiver em sua monografia nota inferior a 40 pontos
será considerado reprovado automaticamente e obrigado a fazer matrícula na
disciplina Seminário de Monografia II, respeitando os prazos do semestre seguinte.
CAPÍTULO VI
DA BANCA EXAMINADORA

Art 19. A Pré Banca acontecerá na data previamente marcada obedecendo
as seguintes normatizações:
- A Pré Banca será marcada em horário extra-aula.
- A Pré Banca será composta por três professores, incluindo o orientador.
- A Pré Banca é condição indispensável para apresentação futura diante
da Banca Examinadora.
- As três cópias da Monografia deverão ser entregues pelo aluno com
uma semana de antecedência da data marcada para a apresentação.

Art 20. A Monografia é defendida pelo aluno perante banca examinadora
composta pelo professor orientador, que a preside, e por outros dois membros,
indicados pelo Colegiado de Curso.

Art 21. Em caso de co-orientação da Monografia, o co-orientador poderá
participar da banca, mas sem o direito de nota e questionamentos.

Art 22. Quando da designação da banca examinadora, deve-se também ser
indicado um membro suplente encarregado de substituir qualquer um dos titulares
em caso de impedimento.

Art 23. A Banca Examinadora somente poderá realizar seus trabalhos com
três membros presentes.

Art 24. As notas serão distribuídas da seguinte forma: 30 pontos ao longo da
disciplina Seminário de Monografia II e 70 pontos distribuídos pelos componentes da
banca examinadora de monografia, totalizando 100 pontos.

Art 25. Ficam estabelecidos os seguintes critérios para as apresentações e
da conduta da Banca Examinadora:
1º Parte – Apresentação por parte do discente do trabalho monográfico, com
duração de, no máximo, 15 (quinze) minutos.
2º Parte – A banca fará os questionamentos acerca do trabalho e o discente
terá então que proceder à sua defesa. Com tempo máximo de duração de 15
(quinze) minutos.
3º Parte – O professor orientador solicitará a retirada de todos da
apresentação, para a discussão interna a respeito da nota e as devidas correções do
trabalho. Com tempo máximo de duração de 15 (quinze) minutos.
4º Parte – Após a definição da nota e das considerações dos membros da
banca, o aluno é convocado a retornar à sala de apresentação, para que sua nota e
considerações sejam informadas. Com tempo máximo de duração de 15 (quinze)
minutos.

Art 26. O Professor-orientador não poderá fazer perguntas e comentários
durante a apresentação da Monografia.

Art 27. O Professor orientador será o mediador da Banca Examinadora e
poderá intervir caso os tempos determinados para cada etapa, não estejam sendo
cumpridos.

Art 28. A Banca Examinadora em consenso com o professor-orientador
poderá sugerir ao aluno que reformule aspectos de sua Monografia.
CAPÍTULO VII
DA DEFESA DA MONOGRAFIA
Art 29. As sessões de defesa das monografias, como trabalho de conclusão
de curso, são públicas.
Parágrafo único. Não é permitido aos membros das bancas examinadoras
tornarem públicos os conteúdos das monografias antes de suas defesas.
Art 30. A composição das Bancas Examinadoras e as datas das defesas
deverão ser divulgadas com uma antecedência de 05 (cinco) dias em relação à
entrega das cópias das monografias.
Art 31. O aluno poderá utilizar equipamentos audiovisuais na apresentação
desde que solicitado com 20 (vinte) dias de antecedência.
Art 32. O aluno que não entregar a Monografia, ou que não se apresentar
para a sua defesa oral, sem motivo justificado, na forma da legislação em vigor,
estará automaticamente reprovado na disciplina.
Art 33. A avaliação final e as correções sugeridas devem ser registradas na
Ata das apresentações e assinadas pelos membros da banca e pelo aluno.
CAPÍTULO VIII
DA ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DA MONOGRAFIA
Art 34. A versão definitiva da Monografia deve ser entregue na Biblioteca do
Instituto de Ensino Superior “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, encadernada,
com gravação do nome do seu autor, seu título, nome da Faculdade e seu local e
data.
Parágrafo único. A cor da encadernação é azul Royal com os escritos em dourado.

