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Manual de Estágio do Curso de Ciências Biológicas  
 

 

 

1. Apresentação 

Este manual foi elaborado com o objetivo de orientar o aluno no 

desenvolvimento de suas atividades de estágio obrigatório, devendo ser lido e 

consultado frequentemente para o esclarecimento de dúvidas. Recomenda-se que sua 

leitura seja feita com muita atenção, sempre que surgirem dúvidas ao longo do 

processo.  

 

2. Introdução 

O Estágio Supervisionado em Ciências Biológicas da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (UPM) está subordinado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

(CCBS). É regido pelo Regulamento Geral de Estágios da UPM1, de acordo com o 

Estatuto Geral dessa universidade, em cumprimento a lei no 11.788 de 25 de setembro 

de 20082.  

Entende-se por “Estágio Supervisionado” o “ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 

trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 

instituições de educação superior” (Lei 11.788, Artigo 1º). Tem como meta o 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização 

curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 

trabalho (Lei 11.788, Artigo 1º, § 2º). 

Ainda de acordo com essa lei, fica expresso que “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. O estágio 

obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é um 

requisito para aprovação e obtenção de diploma. O estágio não-obrigatório é aquele 

desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória” 

(Lei 11.788, Artigo 2º, § 1º e § 2º). 

Ambas as modalidades de estágio podem ser realizadas em Instituições 

Conveniadas com a UPM, por meio de contratos de Convênio, firmados entre a UPM e 

as Instituições Concedentes.  
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O projeto pedagógico do curso de Ciências Biológicas da UPM prevê que os 

“Estágios não obrigatórios”: 

 são desenvolvidos como atividade opcional, a partir da segunda etapa do 

curso, acrescida à carga horária regular.  

 devem ser realizados em Instituições Conveniadas, públicas ou privadas 

(empresas, centros de pesquisa, etc.). 

 podem ter sua realização mediada por agentes de integração (CIEE, p. ex.)  

 devem ser orientados e supervisionados por profissionais com experiência na 

área de conhecimento.  

 devem obrigatoriamente ser realizados mediante concessão de bolsa, bem como 

de auxílio transporte.  

 

Para mais informações sobre essa modalidade de estágio, consulte a AEE – Área 

Administrativa de Estágios (http://www.mackenzie.com.br/estagios_mackenzie.html). 

Rua Maria Antônia, 163 – térreo; estagio@mackenzie.br, fone: (11) 2114-8340. 

 

É importante ressaltar que os Projetos de Iniciação Científica e as atividades 

de Treinamento Científico, realizados entre a segunda e a sexta etapas do curso, não 

se enquadram nesta modalidade de estágio, isto é, não são considerados “estágio 

não obrigatório”.   

Dizemos que um aluno está em treinamento científico quando ele acompanha 

o cotidiano de um trabalho de pesquisa, que não está sob sua responsabilidade. Isso 

ocorre, por exemplo, quando ele auxilia o trabalho de um pós-graduando.  No caso de 

ele desenvolver um projeto de pesquisa em seu nome, dizemos que ele está 

realizando a iniciação científica. Em ambos os casos, as horas empregadas nessas 

atividades deverão ser validadas como horas de atividades complementares.  

http://www.mackenzie.com.br/estagios_mackenzie.html
mailto:estagio@mackenzie.br
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O projeto pedagógico do curso de Ciências Biológicas da UPM prevê que os 

“Estágios obrigatórios”: 

 devem proporcionar atividades supervisionadas por meio das quais os 

estudantes poderão aprimorar suas habilidades e competências necessárias 

para o exercício da profissão; 

 devem possibilitar a integração entre conceitos acadêmicos e ações práticas 

específicas pertinentes à formação profissional;  

 sejam desenvolvidos a partir de um cronograma de atividades que deverá ser  

analisado e aprovado pela Coordenação do Curso e pelo(s) professor(es) 

responsável(is) pelos estágios; 

 podem ser desenvolvidos em instituições conveniadas ou internamente na UPM. 

 podem ser realizados mediante concessão de bolsa, bem como de auxílio 

transporte.  

 

São consideradas atividades válidas para o estágio obrigatório todas as ações 

envolvidas na produção e divulgação de conhecimento científico na área de Ciências 

Biológicas, tais como: 

 realização de estudo bibliográfico; 

 leitura e análise de trabalhos científicos da área; 

 produção de resenhas sobre trabalhos científicos da área; 

 aplicação de técnicas de coleta e de análise de dados em laboratório ou em 

campo; 

 elaboração de textos acadêmicos, comunicações orais ou escritas relativas à 

área em que o estágio se realiza. 

 

São deveres do estagiário: 

 estar atento às normas e padrões estabelecidos pela instituição e usar roupas 

adequadas;  

 respeitar as condições exigidas para a realização da rotina da instituição; 

 respeitar todos os horários destinados à entrada, saída, horário das refeições 

que serão estabelecidos pela concedente; 

 utilizar um vocabulário técnico apropriado; 

 comportar-se adequadamente; 
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 ter material próprio para o acompanhamento adequado do estágio, como 

canetas, cadernos para anotações, dentre outros. 

 

O não cumprimento das prerrogativas acima sujeitará o aluno a prejuízos em 

sua avaliação que, dependendo da gravidade, poderão ser decisivos na sua aprovação 

ou não no estágio. 

A certificação do estágio, isto é, a validação das horas efetuadas será realizada 

pelos professores responsáveis pelo estágio, designados pela Coordenação do Curso 

para essa função, mediante a entrega de toda a documentação exigida e da avaliação 

do relatório de estágio.  

 

Observação: Atividades de acompanhamento de aulas da graduação, correção de 

tarefas realizadas pelos alunos, atendimento de dúvidas de alunos, acompanhamento 

de professores como monitores de saídas a campo e de visitas técnicas são 

características da monitoria e não de estágio. Caso sejam realizadas, deverão ser 

validadas como HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES!  

 

Os estágios obrigatórios são divididos em duas etapas semestrais, de 180 horas 

cada, totalizando 360 horas, atendendo plenamente às recomendações do Parecer 

CFBio 01/2010. 

 

ATENÇÃO: Para a realização do estágio obrigatório o aluno deverá necessariamente 

estar matriculado nos componentes: 07B11 ORES51248 (ESTAGIO I-BIO-BACH) –

ou  08B11 ORES51250 (ESTAGIO II-BIO-BACH). Recomenda-se que o Estágio I seja 

efetuado na 7ª etapa e o Estágio II na 8ª etapa do curso. 
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3. Sobre o Acordo de Cooperação com instituições parceiras 

Como dito anteriormente, o estágio obrigatório pode ser realizado em 

instituições parceiras conveniadas ou na própria Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(UPM). 

No caso das instituições parceiras, é obrigatório o estabelecimento de um 

Convênio de Concessão de Estágio entre a instituição e a UPM. A instituição parceira é 

chamada de Concedente. De acordo com a Lei 11.788/08, concedentes são todas as 

pessoas jurídicas, que tem registro de CNPJ ativo, 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.  

O Convênio de Concessão de Estágio, aqui denominado de “Acordo de 

Cooperação Técnica, Didática e Científica” é o documento que estabelece um 

acordo de cooperação entre o Concedente de oportunidade de Estágio e a UPM, que é 

a Instituição de Ensino com a qual o aluno mantém vínculo. Nesse documento, estão 

definidas as obrigações e os deveres das partes, Concedente e UPM, perante o 

Estágio.  

A primeira informação que o aluno precisa obter sobre o local em que 

deseja efetuar estágio é se esse local já tem um acordo de cooperação 

(convênio) válido com a UPM.  

 

Importante: Os acordos de cooperação são firmados por prazos determinados. O 

fato de um colega seu já ter feito estágio em um determinado local não é garantia 

de que o acordo realizado em anos anteriores ainda esteja vigente! 

 

Para saber, se o local em que você deseja estagiar possui um convênio válido, 

encaminhe um e-mail para ccbs.estágios@mackenzie.br, com o CNPJ, no caso de 

empresa, ou CPF, no caso de profissional liberal, aos cuidados de Paulo Ricardo de 

Oliveira Drovetto da Secretaria de Estágios e Desenvolvimento do Protagonismo 

Estudantil.  Esse setor mantém a lista de instituições parceiras atualizada a cada 

semestre. 

mailto:ccbs.estágios@mackenzie.br
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Caso a instituição não possua convênio válido, você deve preencher o 

documento Acordo de Cooperação Técnica, Didática e Científica, disponibilizado no 

Moodle na área (Ciências Biológicas – Estágio) ou no site do Mackenzie, 

http://www.mackenzie.br/graduacao/sao-paulo-higienopolis/ciencias-biologicas/atividades-academicas/.  

As informações no documento devem ser digitadas. Imprima 3 (três) vias de 

igual teor. Leve essas vias para a empresa assinar. Entregue essas vias já assinadas 

pela empresa na Secretaria de Estágios e Desenvolvimento do Protagonismo 

Estudantil, A/C Paulo Ricardo, no Prédio João Calvino, térreo. Esse documento será 

encaminhado para o coordenador de desenvolvimento acadêmico da UPM assinar. 

Então, você receberá um e-mail do setor de estágios do CCBS 

(ccbs.estagios@mackenzie.br) para que você venha retirar a via assinada pela UPM 

que deverá ser entregue por você à instituição concedente.  

 

IMPORTANTE:  

 A UPM é a última a assinar qualquer documento relativo a estágios.  

 Não é permitido iniciar o estágio antes do acordo de cooperação técnica 

ter sido firmado. Horas de estágio realizadas antes da data de assinatura 

do convênio não poderão ser validadas!!  

 Há instituições que possuem formulários próprios e exigem dados e documentos 

extras da UPM para concordarem em efetuar o convênio. É de sua 

responsabilidade verificar quais são as exigências do local em que você deseja 

fazer estágio e providenciar a documentação necessária. 

 Todo o trâmite de estabelecimento do convênio pode demorar. Portanto, fique 

atento aos prazos!!  

 É de inteira responsabilidade do aluno procurar locais para a realização do 

estágio. A UPM firma os convênios sob a demanda dos alunos. Não cabe à 

universidade a procura de locais para a realização dos estágios. Vale ressaltar 

que a UPM já tem vários convênios firmados, porém o aluno pode realizar seu 

estágio com qualquer outra nova instituição, desde que providencie em 

tempo a documentação necessária para firmar o novo convênio.  

http://www.mackenzie.br/graduacao/sao-paulo-higienopolis/ciencias-biologicas/atividades-academicas/
mailto:ccbs.estagios@mackenzie.br
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4. Sobre as horas de estágio 

Conforme apresentado anteriormente, são exigidas 180 horas de estágio 

obrigatório em cada semestre. 

 

IMPORTANTE:  

 Não é permitido realizar mais de 6 (seis) horas diárias, nem ultrapassar 30 

(trinta) horas semanais! 

 Para fins de estágio, considerem a hora relógio (60 minutos) e não a hora-aula 

(45 ou 50 minutos). Como a ficha de horas só prevê a hora relógio, não é 

possível registrar atividades em horas “quebradas”. Por exemplo: não é 

possível preencher que fará estágio das 13h às 16h30. Preencha das 13h às 

16h ou das 13h30 às 16h30. 

 É possível realizar mais de um estágio, desde que as cargas horárias das 

atividades exercidas nos diferentes estágios, somadas, não ultrapassem as 6 

(seis) horas diárias e nem as 30 (trinta) horas semanais. Neste caso, você 

deverá apresentar toda a documentação para cada um dos estágios. 

 Cuidado: não pode haver conflito entre os horários dos Estágios e os horários 

das aulas.  

 Ao propor o período do estágio, considere os feriados. Não programe horas a 

serem realizadas nesses dias. Caso o local de estágio tenha expediente aos 

sábados, é possível computar horas de estágio nesses dias, respeitando-se o 

limite máximo das 30 horas semanais. 

 É importante considerar o tempo do almoço e de deslocamentos ao definir o 

horário de início do estágio. Por exemplo: Se você sai da sua aula às 12h10, na 

Consolação e pretende realizar seu estágio no bairro do Butantã, precisa 

computar o tempo que levará até chegar ao estágio. Não é razoável dizer que 

começará o estágio às 12h30. Incoerências como esta não serão aceitas. 

 Estágio obrigatório poderá ser realizado nas férias, lembrando que o TCE é 

valido até 30 dias corridos, anteriores a data presente no documento. 



8 

 

 

5. Sobre a documentação 

 

ATENÇÃO: todos os formulários mencionados neste item estão disponíveis na 

área do Moodle do aluno, no componente Ciências Biológicas – Estágio.  

 

DOCUMENTOS INICIAIS 

Para dar início ao estágio, o aluno deve entregar na secretaria de estágio do CCBS 

(prédio João Calvino, térreo) a seguinte documentação:  

 01 (uma) cópia da declaração de matrícula, referente ao semestre de realização 

do estágio, onde conste que está regularmente matriculado no componente 

curricular do estágio de orientação científica I ou II. Nela aparece a lista de 

todos os componentes curriculares nos quais o aluno está matriculado.  

 01 (uma) cópia da declaração do horário, contendo o horário das disciplinas que 

serão cursadas no semestre. 

 03 (três) vias do “Acordo de Cooperação Técnica, Didática e Científica”, já 

assinada pela instituição concedente. Esse documento só deverá ser entregue 

nos casos em que a instituição concedente não tenha convênio vigente.  

 03 (três) cópias do formulário denominado “Termo de Compromisso de Estágio” 

(TCE), devidamente preenchidas.  

 

Estes documentos necessariamente devem ser entregues conjuntamente. 

Todos os documentos devem ser estregues de modo presencial ao professor 

responsável pelos estágios do curso de Ciências Biológicas, em local e horário 

previamente determinados.  Após verificação dos documentos, os alunos deverão levar 

os documentos para a secretaria do CCBS para assinar e colocar a data da sua 

entrega em uma lista protocolar da secretaria. Essa lista assinada comprova a entrega 

dos documentos, sendo um controle da documentação a ser encaminhada para a 

avaliação.  
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Preenchimento do TCE  

O formulário do TCE segue o padrão geral da UPM, não podendo ser 

alterado/modificado pelos diferentes cursos. Ele deve ser preenchido eletronicamente e 

não manualmente. 

No TCE o aluno tem a oportunidade de informar todos os dados fundamentais 

sobre o desenvolvimento de seu estágio, instituições e pessoas envolvidas, período do 

estágio, enfim, os dados formais que concretizam o compromisso do estágio.   

A seguir, seguem algumas orientações específicas sobre o preenchimento desse 

formulário. Essas orientações também estão disponibilizadas no Moodle. 

 

a) No campo UNIDADE CONCEDENTE – Empresa, Organização ou Profissional 

Liberal, preencha corretamente:   

 Nome completo da instituição na qual o estágio ocorrerá.   

 Número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) desta instituição.  

 Endereço completo da instituição. 

 Nome do representante legal da instituição (geralmente é um diretor, 

coordenador, chefe de departamento...) – atenção: não se trata do 

supervisor direto do estagiário e sim da pessoa que responde 

legalmente pela instituição.    

 Cargo profissional deste representante dentro da instituição.  

 Nome do supervisor do estágio – aqui deve constar os dados do profissional 

(professor, pesquisador...) que supervisionará efetivamente o estágio, isto é, 

o profissional que vai acompanhar as atividades do estagiário. 

 Cargo do supervisor do estágio na instituição (professor, pesquisador, 

técnico...)  

 Curso superior do supervisor do estágio – isto é, o nome do curso de 

graduação desse supervisor.  

 Número de registro profissional do supervisor do estágio – caso ele tenha 

feito este registro em algum tipo de Conselho Federal/Regional Profissional 

(no caso dos profissionais das Ciências Biológicas, existe o Conselho 

Regional de Biologia – CRBio). É importante notar que este número não é o 

número de funcionário que o profissional tem em sua instituição. Caso ele 

não seja inscrito em nenhum conselho, não há problema, deixe este campo 

em branco.  
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 E-mail de contato com a instituição onde o aluno fará o estágio (pode ser um 

e-mail institucional, do representante da instituição ou do supervisor do 

estágio). Não se trata do e-mail do aluno.  

 Número de telefone de contato da instituição onde é realizado o estágio.  

  

b) No campo ESTAGIÁRIO, o aluno deverá informar detalhes importantes sobre si. 

Preencha-o com atenção:  

 Nome completo do aluno (estagiário).  

 Nome do curso do estagiário (Ciências Biológicas – modalidade 

Bacharelado) 

 Período do curso: diurno. 

 Código de matrícula do estagiário na UPM 

 Período das aulas e atividades – se o aluno estiver cursando o 7º ou o 8º 

semestres deve assinalar no período matutino. Caso ele ainda frequente 

aulas de disciplinas de semestres anteriores realizadas à tarde, assinalar 

também o período vespertino. Neste caso, não tem problema marcar os dois 

períodos.  

 A seguir, o estagiário deve preencher o formulário com seus dados pessoais 

– número de documentos, data de nascimento, seu endereço, telefone de 

contato, celular e seu e-mail.  

 Atenção para os dados sobre a vigência do estágio: este preenchimento 

é fundamental. Como já explicado anteriormente, o estágio só pode ser 

iniciado quando já houver um convênio entre a instituição e a UPM. Assim, a 

data aqui marcada deve ser posterior à data da confirmação do convênio e 

nunca anterior.  

 Estágios obrigatórios podem ser realizados em períodos de férias 

escolares (no mês de julho) ou de recesso escolar (final de dezembro/mês 

de janeiro).  

 Fique também muito atento: no ato da impressão do TCE, a data que consta 

no final deste documento, próxima às assinaturas, é gerada 

automaticamente, ou seja, não é possível preencher manualmente. Essa 

não pode ser posterior a 30 dias do início do estágio. Se isso acontecer o 

TCE ficará inválido e terá que ser refeito. Portanto, não demore para 

apresentar seu TCE.  
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 Preste atenção: Se forem necessárias correções no TCE, ao fazê-las uma 

nova data será gerada e é possível que você perca horas de estágio 

efetuadas fora dos 30 dias que antecedem essa data. Veja o exemplo: se o 

estagiário iniciou suas atividades no dia 01 de agosto, deve preencher e 

imprimir seu TCE até no máximo no dia 30 de agosto. Caso imprima o 

formulário no dia 02 de setembro, as horas feitas no dia 01 de agosto não 

poderão ser validadas e o TCE será devolvido para correção. 

 Horário do Estágio – Você só deve assinalar (fixo) quando realizar o estágio 

sempre no mesmo horário. Caso contrário, assinale (outros). Neste caso, 

detalhe as horas que fará em cada dia.  Cuidado para não ultrapassar 30 

horas por semana ou 6 horas por dia, como já mencionado anteriormente. 

Confira se a somatória da carga horária semanal em relação ao número de 

semanas de estágio, considerando os feriados, chegará às 180 horas 

semestrais necessárias. O total de horas pode ultrapassar as 180 exigidas, 

mas não pode ser menor do que este número para seu estágio ser validado.  

 

É importante ressaltar que as horas realizadas a mais no Estágio I não serão 

validadas e não poderão ser acumuladas para o Estágio II. Não será 

possível também marcar horários de atividade que não completem 

horas inteiras (60 minutos), porque na ficha de horas/atividade a ser 

entregue no final do semestre não é possível marcar, por exemplo, uma hora 

e 25 minutos.    

 

 No campo sobre horário de refeição, é recomendável que se marque com um 

X – sem intervalo. Caso queira colocar um período de refeição entre as horas 

de estágio, este deve ser descontado do total de horas semanais. Por 

exemplo, se você marcou que na 6ª feira fará o estágio entre 10h e 14h, com 

refeição entre 12h e 13h, o total de horas de estágio neste dia será apenas 

de 03 horas.             

 Com relação à apólice de seguro, todo estagiário deve estar coberto. No TCE 

já constam os dados da SEGUROS SURA S/A seguradora. Apólice número 

2001-16-60.  

 Preencha se está sendo remunerado pelo estágio com bolsa ou se está 

recebendo auxílio transporte. Caso não haja bolsa ou auxílio, deixe o campo 

em branco. 



12 

 

 

c) No campo CLÁUSULA 1: se o estágio se desenvolve na UPM marque com um X 

no espaço para “mesmo endereço do local indicado no cabeçalho”. Caso seja 

em outra instituição, assinale outro local e preencha com os dados do endereço 

da instituição do estágio.  

 

d) No campo CLÁUSULA 2: no espaço “Área de atuação do estagiário” escreva 

somente CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (que corresponde ao nosso curso). Mesmo 

que você realize estágio relacionado à ecologia, botânica, genética e etc., todas 

são subáreas das Ciências Biológicas, portanto, escreva apenas CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS. 

 
e) No quadro ATIVIDADES PROGRAMADAS – CONHECIMENTOS E/OU 

HABILIDADES DECORRENTES, descreva de forma consistente e detalhada 

cada uma das atividades a serem desenvolvidas no estágio e os conhecimentos 

e/ou habilidades que se espera adquirir relativas a cada uma das atividades 

descritas. Não apresente frases genéricas, como por exemplo: conhecimentos 

básicos de genética. Mencione os conhecimentos de fato relativos às atividades 

descritas. É necessário que haja coerência e correlação entre cada atividade 

descrita e o conhecimento/habilidade a ela relacionados. As informações 

contidas neste quadro justificam a importância e o significado do estágio como 

um treinamento para a formação do futuro profissional.  Quadros com frases 

genéricas como: “técnicas básicas de laboratório” serão consideradas 

insuficientes e o TCE será devolvido para complementação. 

 
f) No local das assinaturas finais, preencha nos espaços disponíveis todos os 

dados solicitados relativos a cada um dos representantes: 

A primeira assinatura é a do representante legal que responde pela instituição do 

estágio. Cuidado: não se trata do seu supervisor de estágio e sim do 

representante legal da Instituição – aquele que já consta no campo UNIDADE 

CONCEDENTE. Digite o nome completo da pessoa, o cargo que ela ocupa na 

instituição (exemplos: diretor, presidente, chefe de departamento, 

coordenador...). Este representante deve assinar e CARIMBAR com algum 

carimbo da instituição. Se o estágio for desenvolvido na UPM, estes dados 

devem ser preenchidos com o nome do nosso coordenador de curso. Assim 

digite:  Prof. Dr. Adriano Monteiro de Castro; Coordenador do Curso de Ciências 

Biológicas. Neste caso, não é necessário o estagiário levar o TCE ao professor 
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Adriano para ele assinar e carimbar. Como este documento é entregue na 

secretaria do CCBS, após a averiguação do conteúdo pelos professores 

responsáveis pelos estágios obrigatórios, estando tudo de acordo, a secretaria 

encaminhará os documentos para o professor Adriano assinar. 

A segunda assinatura é a do professor da UPM, representante da coordenação 

de estágios. No curso de Ciências Biológicas, atualmente, é representante a 

professora Dra. Patricia Fiorino. A professora, após verificar o preenchimento 

correto do TCE, vai assinar e carimbar o documento, sendo o aluno o 

responsável pela entrega do documento na secretaria do CCBS 

A terceira assinatura é a do estagiário – digite seu nome completo e não se 

esqueça de assinar!           

 

Em resumo, se seu estágio for desenvolvido na UPM, supervisionado por um 

professor da UPM, no campo das assinaturas digite os dados do Prof. Adriano como 

descrito acima, os nomes das professoras responsáveis pelos estágios e o seu nome. 

Sendo assim, será necessária a assinatura do professor responsável pelos estágios, 

Profa. Dra. Patrícia Fiorino, e do estagiário, ao entregar o TCE na secretaria do CCBS.  

Por outro lado, se o estágio for realizado em outra instituição, antes de levar o 

TCE à secretaria o aluno deve digitar os dados descritos, providenciar a assinatura do 

representante legal, o carimbo do mesmo, a assinatura do professor responsável pelos 

estágios, Profa. Dra. Patrícia Fiorino, e assinar como estagiário.  

Formulários de TCE de estágios realizados fora da UPM sem assinatura e 

carimbo do representante legal da instituição externa não serão validados.  

 

ATENÇÃO: Antes de entregar o TCE, leia-o e releia-o atentamente. Isso vai evitar 

que o documento seja devolvido para correções.  
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DOCUMENTOS FINAIS 

 Ao finalizar o estágio, o aluno deve entregar na secretaria de estágio do CCBS 

(Prédio João Calvino, térreo) a seguinte documentação:  

 Ficha de estágio obrigatório de Bacharelado - com as informações de 

horas/atividade - devidamente preenchida e assinada. 

 Parecer do supervisor, conforme as especificações a seguir. 

 Relatório final das atividades de estágio, conforme as especificações a seguir. 

 

a) FICHA DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - BACHARELADO 

Esta ficha é o documento que legalmente comprova a realização do estágio. Seu 

preenchimento correto é condição obrigatória para a aprovação no estágio. A ficha 

poderá ser preenchida a mão, entretanto, pede-se que, se possível, seja preenchidao 

no computador. 

 No campo INFORMAÇÕES DO ESTAGIÁRIO, preencha corretamente os 

espaços com seus dados: nome completo, seu número de matrícula, semestre, 

seu e-mail e telefone de contato. Selecione qual estágio será realizado, optando 

por Estágio I ou Estágio II. Deste modo, neste campo devem constar dados 

somente do estagiário!  

 A seguir, há um quadro em que a primeira coluna traz cada uma das horas 

efetuadas. Na segunda coluna, DATA, escreva o dia, o mês e o ano em que 

cada uma das horas de estágio foi realizada.  Siga o modelo: DD/MM/AAAA, ex. 

08/05/2018. As datas e horários devem necessariamente corresponder aos 

dias da semana e às horas correspondentes aos descritos no TCE do 

estagiário.  Também devem estar dentro do período de vigência do estágio, 

conforme o TCE. NÃO USE sinal de idem (“) para as horas realizadas no 

mesmo dia. Escreva a data para cada uma delas.   

A terceira coluna refere-se à DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES realizadas em 

cada hora de estágio. Descreva suscintamente, em cada uma das linhas, a 

atividade desenvolvida referente especificamente àquela hora e data. Caso você 

realize a mesma atividade por muitas horas seguidas, é autorizada a utilização 

do sinal de idem (“) para as atividades realizadas no mesmo dia. Se a 

atividade continuar a mesma no dia seguinte, este sinal não poderá ser repetido, 

devendo a atividade ser novamente descrita pelo estagiário.  
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Veja o exemplo a seguir: 

 

ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS FICHAS COM RASURAS! 

 

 No quadro APRESENTADO AO FINAL DA DESCRIÇÃO DAS 180 HORAS, as 

informações REFEREM-SE AS MESMAS DESCRITAS NO TCE QUANTO AO 

CONCEDENTE E AO SEU SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

 A data (dia/mês/ano) deve ser posterior ao término do estágio, isto é, não pode 

ser anterior à última data de atividade de estágio do quadro anterior.  

 

ATENÇÃO: O orientado/supervisor do estágio deverá rubricar todas as folhas 

DA FICHA DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. 

 

Como mencionado anteriormente, caso o aluno desenvolva dois (ou mais 

estágios) por semestre, ele deve preencher fichas diferentes, uma para cada um dos 

estágios e solicitar que cada supervisor assine somente a ficha referente ao estágio por 

ele supervisionado. A somatória de horas das diferentes fichas deve ser de 180 horas 

por semestre para que o aluno seja aprovado no estágio obrigatório em questão.  

 

b) PARECER DO SUPERVISOR 

Solicita-se ao supervisor do estágio que elabore um parecer pessoal sobre o 

desempenho prático e a postura profissional do estagiário.  

No sentido de contribuir para a elaboração desse parecer, sugere-se a 

abordagem de aspectos como: qualidade das tarefas executadas pelo estagiário; 

conhecimento teórico prévio; responsabilidade e conduta ética; pontualidade; 

assiduidade; organização; iniciativa; interesse e capacidade de integração com os 

colegas no ambiente de trabalho, dentre outros aspectos que o supervisor considerar 

pertinentes. 

HORAS DATA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  
(CONFORME TCE) 

1 08/08/2019 Dissecação de camundongos 

2 08/08/2019 “ 

3 08/08/2019 “ 

4 08/08/2019 “ 

5 08/08/2019 “ 

6 08/08/2019 “ 

7 10/08/2019 Dissecação de camundongos 
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ATENÇÃO: O parecer deverá ser digitado, impresso, datado e assinado pelo 

supervisor. 

 

c) RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

É responsabilidade do aluno elaborar e entregar, ao término do estágio, um 

relatório final sobre suas atividades. Não é função do supervisor do estágio avaliar 

pedagogicamente este relatório. Porém, ele pode, se desejar, supervisionar esta 

elaboração.  

O objetivo da realização do relatório é promover ao aluno a oportunidade 

de organizar os conhecimentos aprendidos no estágio e de fazer reflexões sobre 

eles, favorecendo o aprofundamento teórico na área em que realizou o estágio.  

Neste relatório, devem constar os seguintes itens e aspectos: 

 CAPA E FOLHA DE ROSTO –  Na capa deverá ser apresentado o Nome da 

Instituição (Universidade Presbiteriana Mackenzie), Local do Estágio, Nome do 

Supervisor, Nome do Estagiário, Data – tudo em caixa alta, negrito, tamanho 14. A folha 

de rosto deverá conter as mesmas informações e formatação, com as assinaturas no 

Supervisor de Estágio e do Aluno . 
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 INTRODUÇÃO  

Na introdução, você deve apresentar a importância da sua área de estágio para 

a produção científica de conhecimentos biológicos. Justifique essa relevância, 

trazendo argumentos e fazendo citações de trabalhos dessa área. Apresente, 

também, a importância social do trabalho do biólogo nessa área. Para isso, 

recomendamos que você busque informações sobre sua área de estágio, faça leituras 

e apresente uma síntese aqui. O objetivo deste tópico é estimular a tomada de 

consciência sobre a relevância das atividades do biólogo.  

Observação: as citações devem ser feitas de acordo com a ABNT e os trabalhos 

citados precisam constar no tópico “Referências Bibliográficas”. Consulte o Guia 

Mackenzie de Trabalhos Acadêmicos, mencionado acima. 

 

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

Neste tópico, você deve explicar detalhadamente o que foi realizado, 

esclarecendo informações sobre o material/objeto de estudo e sobre os procedimentos 

metodológicos seguidos, considerando a ordem cronológica das atividades.  

Faça uma descrição minuciosa de cada uma das atividades feitas. Atenção: 

descrever é diferente de mencionar. Você deve explicar como foi executada cada 

uma das tarefas de estágio.  

Caso essas atividades tenham algum produto, apresente-o neste tópico. Por 

exemplo: se você fez um levantamento bibliográfico, traga a lista dos trabalhos 

localizados. Apresente resenhas dos textos lidos. Se aplicou técnicas de coleta e de 

análise de dados em laboratório ou em campo, descreva essas técnicas. Traga fotos ou 

ilustrações sobre elas. Se teve a oportunidade de elaborar textos acadêmicos, tais 

como resumos para congresso ou artigos, apresente-os. 

 Se houver alguma atividade descrita no plano de estágio do TCE que não tenha 

sido desenvolvida, justifique sucintamente este fato. Faça o mesmo para atividades que 

tenham sido incluídas e não tenham sido mencionadas no TCE.  
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 APROFUNDAMENTO TEÓRICO E REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DO 

ESTÁGIO 

Neste item, faça uma discussão que mostre como seu processo de estágio se 

articula ao seu curso e às suas futuras atividades acadêmicas/profissionais. Para isso, 

estabeleça relações entre conceitos biológicos estudados nas disciplinas do curso 

de Ciências Biológicas – Bacharelado e as atividades que você desenvolveu no 

estágio.  

Retome suas anotações de aula e mencione quais os conhecimentos de 

disciplinas cursadas mais contribuíram para sua atuação como estagiário, enfim, como 

o estágio realizado e o curso de Ciências Biológicas se inter-relacionaram e auxiliaram 

a sua preparação para a atuação profissional. 

 

 AUTO AVALIAÇÃO  

Neste tópico, faça uma análise sincera do seu processo de estágio. Mencione os 

aspectos em que julga ter atuado bem e aqueles em que suas ações poderiam ter sido 

melhores. Procure e explicite a razão verdadeira das suas escolhas. Pense na seguinte 

questão: caso você tivesse a oportunidade de fazer esse mesmo estágio novamente, o 

que faria diferente e porquê.  

 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Apresente a lista de referências bibliográficas dos trabalhos citados ao longo do 

relatório. As referências devem estar de acordo com as normas da ABNT. 

 

ATENÇÃO: O relatório deverá ser digitado em fonte Arial 12, com texto justificado 

nas duas margens, espaço entre linhas de 1,5; com margens superior e inferior 

2,5 cm; esquerda 3,0 e direita 2,5 cm. As folhas devem ser grampeadas e o 

relatório deverá ser entregue dentro de um saco plástico de fichário. 
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AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO 

A avaliação do relatório será realizada por um professor parecerista vinculado a 

UPM, designado pelo coordenador do curso de Ciências Biológicas para essa tarefa. 

Caso o relatório seja considerado insatisfatório (nota < 6,0), o aluno será avisado por e-

mail e deverá reelaborá-lo e entregá-lo novamente à secretaria de estágios.  

Os critérios de avaliação estão expostos no quadro a seguir: 

 

Tópico do relatório Valor  Comentários do parecerista Valor 
atribuído 

Cumprimento das normas 
da ABNT 
(numeração de páginas, 
citações e referências 
bibliográficas)  

 
1,0 

  

Introdução 
Relevância social e/ou 
científica da área de 
estágio 

 
2,0 

  

Descrição das atividades 
 

3,0   

Aprofundamento teórico e 
reflexões sobre o processo 
de estágio 

3,0   

Auto avaliação 
 

1,0   

 

 

6.   Sobre os prazos 

Recomenda-se que os alunos iniciem seus estágios o quanto antes, a fim de 

cumprirem as 180 horas com tranquilidade. A data limite para a entrega do TCE e dos 

documentos finais de estágio, estão disponíveis no Moodle. 

 

ATENÇÃO: A documentação final deverá ser entregue até a data limite disponível 

no Moodle. Desta forma, permitindo que o professor parecerista, designado pela 

Coordenação do Curso de Ciências Biológicas, tenha tempo hábil para encerrar 

sua avaliação antes do término do período letivo.  
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7. Sobre a aprovação no estágio 

O aluno será aprovado se: 

 Entregar toda a documentação devidamente preenchida e com as devidas 

assinaturas, dentro dos prazos estipulados: 

o Acordo de Cooperação Técnica, Didática e Científica com a instituição 

parceira (se for o caso) 

o Termo de Compromisso de Estágio (TCE)  

o Ficha de estágio obrigatório de Bacharelado – 180 horas 

o Parecer do supervisor com avaliação satisfatória 

o Relatório das atividades de estágio, com avaliação satisfatória, isto é, com 

nota superior a 6,0.  

 

Será reprovado o estagiário que não cumprir as especificações acima. 

 

8. Considerações finais 

Além deste manual, os alunos devem consultar o Moodle – componente: Ciências 

Biológicas – Estágio do Bacharelado. Lá serão disponibilizados os formulários 

necessários à realização do estágio, bem como os prazos de entrega dos documentos 

iniciais e finais de estágio.  

Para o esclarecimento de dúvidas, os alunos podem enviar e-mail para – 

ccbs.estagiosbio@mackenzie.br . A/C Profa. Dra. Patricia Fiorino. 

 

 

 

1 Regulamento Geral de Estágios da   Universidade Presbiteriana Mackenzie 
http://www.mackenzie.br/fileadmin/IPM/estagios/Atualizacoes/Doc_Impressos_2014/Regulame

nto_Geral_de_Estagios_UPM_DC_AJUn_21-08-2013_01.pdf  

 
2 Lei Nº 11.788, de  25 de setembro de 2008. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11788.htm  
 

Mônica Ponz Louro  
Rosana dos Santos Jordão 

Patrícia Fiorino 
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