UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

ESTÁGIO NA MODALIDADE OBRIGATÓRIO
Definição:
Segundo a Lei 11.788/08, Estágio Obrigatório é aquele definido como tal no Projeto
Pedagógico do Curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma,
conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino.
O Estágio Obrigatório deve ser planejado, executado e avaliado em conformidade com os
currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituir em instrumento de
integração, capacitação, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico–
cultural, científico e de relacionamento humano, sendo realizado sob a orientação de um
professor coordenador/orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável
pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário, conforme as normas e
regulamentos da Instituição de Ensino.

Orientações:
- Para obter informações se o curso possui a obrigatoriedade do cumprimento de Estágio na
Modalidade Obrigatório, previsto no Projeto Pedagógico do Curso como requisito para
aprovação e obtenção de diploma, contate diretamente a Secretaria ou a Coordenação de
Estágio do curso, verificando a etapa/semestre no qual deve ser realizado.
- A Secretaria ou a Coordenação de Estágio do curso poderá informar e orientar quais são os
requisitos, a etapa e os documentos/relatórios/trabalhos acadêmicos necessários para a
formalização, cumprimento e obtenção da aprovação no Estágio Obrigatório, caso este faça
parte da grade curricular a ser cumprida.

Importante:
- Para os cursos que contemplam o Estágio na Modalidade Obrigatório, há um conjunto de
normas que devem ser observadas para o seu cumprimento, portanto, não deixe para a
última hora, verifique com antecedência que documentos, prazos e quais são os
procedimentos inerentes.
- A protocolização de documentos de Estágio junto a AAE – Área Administrativa de Estágio –
é um procedimento administrativo e necessário para o registro e a formalização legal do
Estágio e, não implica, automaticamente no reconhecimento como Estágio na Modalidade
Obrigatório. Para o cumprimento do Estágio Obrigatório é necessário a observação das
normas, regulamentos, prazos e procedimentos estabelecidos pela Unidade Universitária do
qual somente a Secretaria ou a Coordenadoria de Estágio do curso está apta a orientar.
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