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RESOLUÇÃO CGADM Nº 02, DE 2 DE JULHO DE 2020. 

Dispõe sobre aprovação do Plano de 
Estágio do curso de Administração. 

 

 
O COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO da Universidade 

Federal de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, 

 
 

a) Tendo em vista o que foi deliberado na reunião do dia 25/06/2020; 

b) Atendendo à determinação do MEC, feita no §4º do Art. 1º da Portaria 

MEC nº 544/2020. 

 

RESOLVE: 

 
 

Art. 1º Aprovar o Plano de Estágio associado ao componente curricular 

PRG309 – Estágio Supervisionado. 

 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor nesta data. 

 
 

 
 
 

 

André Luis Ribeiro Lima 

Presidente do Colegiado do Curso de ADMINISTRAÇÃO 

http://www.prg.ufla.br/


                      ANEXO 
 

PLANO DE TRABALHO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 

 
Considerando a Lei Federal N° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, que 

dispõe sobre o estágio de estudantes; 

 
Considerando a Portaria Nº º 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a 
situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 
343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de 
maio de 2020; 

 
Considerando o parecer do CNE 05/2020, homologado em 1º de junho de 

2020, que dispõe sobre Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária 
mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19; 

 

Considerando a Resolução CEPE N° 473, de 12 de Dezembro de 2018, que 
dispõe sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de 
Lavras; 

 
Considerando a Resolução CEPE N° 059, de 14 de Maio de 2020, que dispõe 

sobre a realização de atividades letivas de graduação referentes ao primeiro semestre 
letivo de 2020; e 

 
Considerando a Portaria PRG N° 090, de 19 de Maio de 2020, que dispõe 

sobre normas específicas de adaptação ao Estudo Remoto Emergencial ao primeiro 
semestre letivo de 2020, 

 
 

Em caráter excepcional, o colegiado do curso de graduação em 
Administração da Universidade Federal de Lavras aprova o plano de estágio 
curricular para a realização de estágio, conforme as diretrizes a seguir: 

 
 

Curso Administração 

Componente Curricular PRG309 – Estágio Supervisionado 

Carga Horária 340 

 



 

1. PRÁTICA ADOTADA 

 
As atividades para o cumprimento do estágio obrigatório podem ocorrer em 

qualquer organização, de forma remota ou presencial, desde que congreguem as 
diversas ordens práticas correspondentes aos diferentes aspectos das Ciências da 
Administração. 

As atividades de estágio (ou equivalentes) poderão ser reprogramadas e 
reorientadas de acordo com os resultados teórico-práticos, gradualmente reveladas 
pelo aluno, até que os responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e avaliação do 
estágio curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de 
qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 

De acordo com o Art. 6º da Portaria PRG Nº 090/2020, fica autorizado o 
aproveitamento de carga horária de atividade vivencial cumprida pelo estudante, ou 
outra atividade devidamente comprovada, e a critério do Colegiado do Curso, para 
compor a carga horária de estágio obrigatório. 

 
2. OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 
O estágio supervisionado do curso de Administração da UFLA (PRG309 – 

Estágio Supervisionado) é um componente curricular que tem como objetivo 
proporcionar ao aluno, mediante contato com o exercício de sua profissão, uma 
formação técnica e científica eficiente, complementando a recebida no curso 
acadêmico e, paralelamente, garantindo-lhe orientação, assessoramento técnico- 
científico e apoio administrativo. O componente curricular PRG309 também exige para 
sua conclusão o desenvolvimento de um relatório com conteúdo teórico-prático que 
contemple as atividades desenvolvidas no estágio e sua conexão com a literatura das 
Ciências da Administração. Esse relatório é o Trabalho de Conclusão de Curso do 
bacharelado em administração da UFLA. 

 
 

3. METODOLOGIAS 
 

O Estágio Supervisionado será desenvolvido em organizações privadas, 
públicas ou junto a profissionais que apresentem atividades relacionadas ao campo da 
Administração. São considerados locais de estágio, aptos a conceder oportunidades 
de estágio, pessoas jurídicas de direito privado e órgãos da administração pública 
direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

Também serão consideradas para o cumprimento do estágio obrigatório as 
atividades realizadas de forma remota, desde que o estudante tenha um orientador e 
um supervisor. No caso de atividade vivencial, as funções de supervisor e de 
orientador podem ser centralizadas em um único docente da UFLA. As atividades 
devem ser realizadas em pelo menos uma das áreas da formação específica, a saber: 
Administração Financeira e Custos, Administração da Produção e Logística,  
Marketing, Administração Geral e Administração de Recursos Humanos e temas afins. 

 
4. INFRAESTRUTURA, MEIOS DE INTERAÇÃO COM AS ÁREAS E CAMPOS DE 

ESTÁGIOS E AMBIENTES DE INTERAÇÃO ONDE SE DARÃO AS PRÁTICAS 

DO CURSO 



O estágio pode ser realizado nas instalações físicas das organizações ou de 
forma remota. Em casos específicos apresentados ao colegiado do curso, atividades 
vivenciais poderão ser consideradas para a cumprimento das horas de estágio 
obrigatório. Continuam as exigências de que as atividades devem ser realizadas em 
pelo menos uma das áreas da formação específica: Administração Financeira e 
Custos, Administração da Produção e Logística, Marketing, Administração Geral e 
Administração de Recursos Humanos e temas afins. 

Em casos em que o estágio ou a atividade vivencial ocorrer de forma remota, 
diversas plataformas e softwares poderão ser utilizados para garantir a supervisão e a 
orientação do estudante, em especial o Google meet que faz parte do pacote de 
serviços a que todo o discente da UFLA tem acesso. 

Dada a natureza das atividades profissionais relacionadas ao curso de 
Administração, o fato de atividades serem realizadas de forma remota não afeta as 
condições de aproveitamento dessas práticas para a formação do discente. 

 
5. FORMAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 
Todas as atividades de estágio ou as atividades vivenciais deverão ser 

registradas. Para registros é necessário: 
- Convênio de estágio e termo de compromisso de estágio conforme regras e 

orientações da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) 
- No caso de atividades vivenciais o registro deverá ser realizado na 

PROGRAD por meio da plataforma sip.prg.ufla.br 
 

Todas as atividades de estágio ou as atividades vivenciais deverão ser 
avaliadas. Para o processo de avaliação é necessário: 

- Avaliação do supervisor da organização em um formulário padrão 
disponibilizado pelo coordenador de estágio. 

- Elaboração de relatório de estágio ou relatório de atividade vivencial que deve 
ser desenvolvido e apresentado pelo estudante a uma banca composta por 
professores do curso de Administração. O relatório (considerado o Trabalho de 
Conclusão de Curso) e a apresentação também são avaliados e a média ponderada 
da ficha de avaliação do supervisor, nota da apresentação e nota do relatório formam 
a nota final do componente curricular PRG309-Estágio Supervisionado. 


