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APRESENTAÇÃO  A norma que regulamenta o estágio nos cursos 
de graduação da UFMA, Resolução nº 1191, foi aprovada 
pelo CONSEPE em 03 de outubro de 2014, com base 
na Lei Federal nº 11.788/08, porém ainda se percebem 
na comunidade acadêmica muitas dúvidas sobre sua 
aplicação.
 Com o intuito de esclarecer as principais dúvidas 
existentes sobre a Resolução de Estágio da UFMA, a Pró-
Reitoria de Ensino, por meio da Divisão Geral de Estágio, 
elaborou esta publicação, destinada ao público interno, 
como Coordenadores de Curso, Coordenadores de 
Estágio e Supervisores Docentes dos cursos de graduação.
 Além das questões sobre a Resolução de Estágio, 
esta Cartilha apresenta também esclarecimentos sobre 
os procedimentos para inclusão de discentes na apólice 
de seguros contra acidentes pessoais, cuja cobertura se 
estende aos alunos em estágio obrigatório e aos que 
realizam atividades práticas, viagens ou visitas técnicas.

Arlene de Jesus Mendes Caldas/DIGEST
Luciana de Sousa Alves da Silva/DIGEST
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  O que é estágio?

Estágio é um componente curricular integrante do projeto pedagógico dos cursos da 
Universidade Federal do Maranhão e constitui um eixo articulador entre teoria e prática 
que possibilita ao estudante a interação entre a formação acadêmica e o mundo do 
trabalho.

 O que é estágio obrigatório?

Estágio obrigatório é aquele previsto no projeto pedagógico do curso, com carga 
horária específica indispensável à integralização curricular, e que constitui requisito 
para colação de grau e obtenção de diploma.

 O que é estágio não obrigatório?

Estágio não obrigatório é aquele previsto no projeto pedagógico do curso, sem carga 
horária prefixada, e desenvolvido como atividade opcional e complementar à formação 
profissional do estudante.

 Quem pode contratar estagiário?

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. Também os profissionais liberais de nível superior devidamente 
registrados em seus respectivos conselhos podem oferecer estágio.

 Quem pode ser estagiário?

Estudantes de cursos de graduação e de cursos técnicos de nível médio regularmente 
matriculados e com frequência regular, sendo observadas ainda as normas específicas 
de cada curso.
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 O estágio é uma relação de emprego?

Não. O estágio não caracteriza vínculo de emprego de qualquer natureza, desde 
que observados os requisitos legais, não sendo devidos encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários. 

 Como ocorre o processo seletivo para estágio não obrigatório na UFMA?

Pode ocorrer de duas formas: 
I –  Em caso de seleções amplamente divulgadas e regidas por edital específico, a 
empresa concedente do estágio encaminha à UFMA a lista de candidatos inscritos 
no processo seletivo, a fim de que sejam submetidos à análise acadêmica pelas 
Coordenadorias de Estágio dos Cursos envolvidos, de modo que somente os alunos 
considerados aptos poderão ser admitidos no estágio.
II – Em se tratando de processos seletivos que não se enquadrem no disposto no parágrafo 
anterior, os candidatos serão encaminhados à empresa concedente por meio de pré-
seleção, cujo processo ocorrerá via SIGAA e será realizado pelas Coordenadorias de 
Estágio dos Cursos envolvidos.

 Pode ser concedido estágio a estudantes estrangeiros?

Sim. Segundo a legislação vigente, os estudantes estrangeiros regularmente matriculados 
em cursos superiores no Brasil, autorizados ou reconhecidos, podem se candidatar ao 
estágio, desde que o prazo do visto temporário de estudante seja compatível com o 
período previsto para o desenvolvimento das atividades.

 Como se inicia o processo de Convênio de Estágio de uma concedente         
           com a UFMA?

As empresas, órgãos públicos ou profissionais liberais devem reunir toda a documentação 
exigida (disponível para download no site da UFMA) e entregá-la devidamente assinada, 
pessoalmente ou através dos Correios, na sala da DIGEST/PROEN, que realizará a 
abertura do processo de conveniamento.
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 Qual o prazo de tramitação do processo de Convênio de
 Estágio com a UFMA?

O prazo de tramitação dos processos de Convênio de Estágio varia 
de 20 a 30 dias, pois o processo será assinado pela Pró-Reitora de 
Ensino e encaminhado para a Assessoria de Convênio, para fins de 
registro e publicação no Diário Oficial da União. Só a partir desse 
momento, o Convênio passa a ter validade jurídica.

 Pode haver a participação dos agentes de integração no processo do 
 estágio?

Sim. A UFMA poderá estabelecer parceria com os agentes de integração para auxiliar 
no processo de aperfeiçoamento administrativo do estágio, qualquer que seja sua 
natureza; no entanto, esta parceria não dispensa a celebração direta de convênio 
entre a UFMA e as Instituições Concedentes.

 Qual o papel dos agentes de integração no estágio?

Atuar como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do estágio identificando as 
oportunidades, ajustando suas condições de realização, fazendo o acompanhamento 
administrativo, encaminhando negociação de seguros contra acidentes pessoais (no 
caso do estágio não obrigatório), selecionando os locais de estágio e organizando o 
cadastro dos concedentes das oportunidades de estágio.

 Quais são as obrigações das instituições de ensino em relação aos  
 educandos?

I – Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante 
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 – Contratar, em favor do estagiário, seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice 
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seja compatível com valores de mercado, no caso de estágio obrigatório;
V – Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a seis meses, 
de relatório das atividades, do qual deverá constar visto do orientador da instituição de 
ensino e do supervisor da parte concedente.

 Quais são as obrigações da parte concedente do estágio?

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, observando o estabelecido na legislação 
relacionada à saúde e segurança no trabalho; 
III – Indicar funcionário do quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional 
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e 
supervisionar até dez estagiários simultaneamente;
IV – Contratar, em favor do estagiário, seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice 
seja compatível com valores de mercado, no caso de estágio não obrigatório;
V – Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de seis meses, relatório de 
atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 

 Quais as instâncias administrativas do estágio na UFMA?

I – A Divisão Geral de Estágio – DIGEST/PROEN, à qual cabe formular, acompanhar e 
avaliar permanentemente as diretrizes e políticas de estágio da UFMA,  além de orientar, 
apoiar e assessorar as Comissões Setoriais e a Coordenação de Estágio do Curso;
II – As Comissões Setoriais de Estágio, cujo papel é o de propor, 
acompanhar e avaliar permanentemente diretrizes e políticas
de estágio da UFMA, promover o diálogo entre os 
Coordenadores de Estágio para socialização das 
experiências vivenciadas nos campos de estágio,
facilitar e articular os processos de desenvolvimento
dos estágios de graduação;
III – As Coordenadorias de Estágio dos Cursos de 
Graduação, às quais cabe orientar e executar as 
diretrizes e políticas de estágio, de acordo com 
as demandas acadêmicas e profissionais e 
assessorar os Colegiados de Curso em tudo 
o que se refere aos estágios de graduação.
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 Qual a duração permitida para a jornada diária de estágio?

A jornada do estagiário será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a 
parte concedente (a empresa) e o aluno e deverá constar do Termo de Compromisso 
de Estágio. Deverá ser compatível com as atividades escolares e respeitar os seguintes 
limites:
a) seis horas diárias e trinta horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior e 
da educação profissional de nível médio;
b) oito horas diárias e quarenta horas semanais, no caso de cursos que alternam teoria 
e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, desde que 
esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. 

 Qual o prazo de duração do estágio?

A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder dois anos, 
exceto quando se tratar de estagiário com deficiência.
 

 Nos dias de prova poderá haver redução da jornada? 

Sim. Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, 
nos períodos de avaliação a carga horária do estágio será reduzida à metade, segundo 
o estipulado no Termo de Compromisso de Estágio. Nesse caso, a instituição de ensino 
deverá comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas 
de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

 Quando o estágio será necessariamente remunerado?

Para o estágio não obrigatório, é compulsória a concessão de bolsa ou outra forma 
de contraprestação que venha a ser acordada, bem como a concessão do auxílio-
transporte. Para o estágio obrigatório, a concessão de bolsa ou outra forma de 
contraprestação e auxílio-transporte é facultativa.

 O que é o auxílio-transporte? 

É uma concessão, pela instituição concedente, de recursos financeiros para auxiliar 
nas despesas de deslocamento do estagiário ao local de estágio e seu retorno, sendo 
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opcional quando se tratar de estágio obrigatório, e compulsória quando estágio 
não obrigatório. Esse auxílio financeiro pode ser substituído por transporte próprio da 
empresa, sendo que ambas as alternativas deverão constar do Termo de Compromisso. 

 As ausências do estagiário podem ser descontadas do valor da bolsa-
 estágio?

Sim. A remuneração da bolsa-estágio pressupõe o cumprimento das atividades previstas 
no Termo de Compromisso do Estágio. Ausências eventuais, devidamente justificadas, 
poderão ser objeto de entendimento entre as partes (poderão ou não gerar desconto). 
Ausências constantes, no entanto, poderão gerar a iniciativa da parte concedente para 
a rescisão antecipada do contrato.

 A parte concedente poderá disponibilizar benefícios ao estagiário?

Sim. A empresa poderá voluntariamente conceder ao estagiário outros benefícios, 
como, por exemplo, alimentação e acesso a plano de saúde, sem descaracterizar a 
natureza do estágio. 

 De que forma poderá ser concedido o recesso ao estagiário?

É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 
um ano, período de recesso de trinta dias, a ser gozado preferencialmente durante suas 
férias escolares. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos 
casos de o estágio ter duração inferior a um ano. 

 O que é o Termo de Compromisso de Estágio?

O Termo de Compromisso é um documento celebrado entre o educando, a parte 
concedente do estágio e a instituição de ensino, prevendo 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.

 O Termo de Compromisso de Estágio pode ser rescindido antes do seu 
 término?

Sim. O Termo de Compromisso pode ser rescindido unilateralmente e a qualquer 
momento.
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     O estagiário tem direito ao seguro contra acidentes 
     pessoais? Qual a cobertura do seguro?

   Sim. A cobertura deve abranger acidentes pessoais ocorridos com
  o estudante durante o período de vigência do estágio, 24 horas/dia, 
  no território nacional. Cobre morte ou invalidez permanente, total ou 
  parcial, provocadas por acidente. O valor da indenização deve constar 
   do Certificado Individual de Seguro de Acidentes Pessoais e deve 
    ser compatível com os valores de mercado.

         
 Os alunos em estágio obrigatório estão automaticamente segurados 
 contra acidentes pessoais?

Não. Para garantir a cobertura de seguro contra acidentes pessoais aos alunos em 
estágio obrigatório, os Coordenadores de Estágio dos cursos devem encaminhar à 
DIGEST/PROEN, a cada início de semestre letivo, a relação de alunos matriculados
em estágio obrigatório, para fins de inserção na lista do seguro.

 
 Somente os alunos inscritos em estágio obrigatório poderão ser incluídos 
 na apólice de seguros contra acidentes pessoais da UFMA?

Não. A apólice de seguros contra acidentes pessoais da UFMA abrange também as 
atividades acadêmicas referentes às aulas práticas, viagens e visitas técnicas, sejam 
elas de caráter permanente ou eventual.

 Quais informações devem constar na lista de alunos para inclusão no 
 seguro contra acidentes pessoais?

Devem constar o nome completo dos alunos, a data de nascimento e os números do RG 
e CPF, tanto para os alunos inscritos em estágio obrigatório como para os que realizam 
atividades práticas, permanentes ou eventuais.

 Qual o prazo de antecedência necessário para o envio da relação de
 alunos para inclusão no seguro contra acidentes pessoais?

Ao menos um mês de antecedência do início do estágio ou aulas práticas, ou data de 
realização da viagem, ou visita técnica, pois a DIGEST/PROEN encaminha essa relação 
para a Seguradora até o dia 20 de cada mês, para que os alunos sejam incluídos na 
apólice no mês subsequente.
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Para mais informações sobre estágio,
entre em contato com a Divisão Geral de Estágio:

(98) 3272-8746 

cogest@ufma.br
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