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 PROGRAMA DE ENSINO  

Código Disciplina Horas/Aula 

GCN 7703 Estágio de Conclusão de Curso I 180 
Turma: 07331  
Pré-requisito:  GCN7600, GCN7601, GCN7602, 
GCN7603 e GCN7604 

Tipo: Obrigatória*  

(*) O aluno deverá optar por GCN7703 - Estágio de Conclusão de Curso I ou GCN7702 - Monografia I.  
 
EMENTA: Procedimentos Administrativos e Legais do Estágio de Conclusão de Curso I. O Processo 

Operacional do Projeto ao Relatório de Estágio. 
 

 
OBJETIVO: Participação no desenvolvimento de atividades programadas, compatíveis com a formação 

acadêmico-profissional do Bacharel em Geografia, sob supervisão e orientação técnica. 
Supervisionar a elaboração do relatório de estágio, além de sistematizar os procedimentos 
administrativos e legais do estágio de conclusão de Curso I. 

 
 
 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

Unidade I – Procedimentos Administrativos e Legais do Estágio de Conclusão de Curso I 
1.1 Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008 
1.2 Resolução Normativa DIP/PROGRAD/UFSC 
1.3 Regulamento de Estágios do Curso de Geografia 
1.4 Procedimentos Administrativos do Estágio 
 
Unidade II – O Processo Operacional do Projeto ao Relatório de Estágio 
2.1 O desenvolvimento e Aprovação do Projeto de Estágio de Conclusão de Curso I 
2.1.1 O Processo de Supervisão e Orientação do Projeto de Estágio 
2.2 O Processo de Desenvolvimento do Relatório de Estágio  
2.2.1 A Defesa do Relatório de Estágio  
2.2.2 Procedimentos Técnicos e Administrativos Finais do Estágio 
 

 METODOLOGIA DO ESTÁGIO  

 

Para o semestre 2020.1 a metodologia de ensino do estágio será a seguinte: 
 

A disciplina de Estágio Supervisionado é utilizada para a atribuição de créditos com base na 
realização de estágios obrigatórios de estudantes do curso, ou seja, integralização da carga de estágio, e não 
possui encontros presenciais (aulas). Todas as atividades são realizadas na concedente do estágio e todas as 
avaliações da disciplina são realizadas através do ambiente de ensino Moodle. 
 

Além disso, a metodologia desta disciplina prevê orientações sobre o processo de estágio em si, 
orientando alunos sobre os papeis do supervisor e do orientador e sobre relatórios parciais, datas e 
procedimentos administrativos. 
 

 Plataforma Moodle: No semestre 2020.1 efetivamente todas as atividades de continuidade de 
supervisão de estágio serão realizadas por via remota, ou seja, através da plataforma institucional da 
UFSC chamada Moodle, que é uma plataforma de software livre; 

 



 Estrutura da Disciplina: O processo de supervisão do relatório de pesquisa será realizado de modo 
assíncrono, correspondendo a 180 horas. 
 

 Plataforma Ensino Remoto para o Estágio de Conclusão de Curso I: Serão utilizadas para as 
atividades síncronas plataformas de videoconferência, bem como, outros recursos tecnológicos, cujos 
links e orientações estarão disponíveis na plataforma moodle para consulta, bem como, para defesa 
do relatório de estágio; 

 
 Sala de Aula Remota: A sala de aula remota será disponibilizada no sistema moodle da UFSC; 

 
 Localização dos Recursos Didáticos: Todas as atividades, trocas de documentos, bem como, de 

documentos e assinaturas digitais deverão ser realizados através da plataforma moodle, com o 
supervisor do Relatório de Estágio. 

 
 Dias e horários das atividades Síncronas: As atividades síncronas ocorrerão em comum acordo nos 

dias e horários acordados entre o acadêmico e seu supervisor. Da mesma forma, tal procedimento 
será idêntico quando da solicitação para defesa do relatório do estágio. 
 

 Atividades Assíncronas: Considera-se atividades assíncronas todas aquelas atividades relacionadas ao 
desenvolvimento do projeto de pesquisa fora dos horários oficiais da disciplina. 
 
Esta disciplina não possui aulas presenciais. 
 

 
 CRONOGRAMA  

 

Unidade I, II  
Semana 1 a 14 

 Na primeira semana será disponibilizado o conteúdo das Unidades I e II no ambiente 
virtual Moodle 

Semana 15 
Entrega do Relatório devidamente avaliado e assinado por AMBOS supervisor na 
concedente e professor orientador de estágio e coordenador de estágios e entregue pelo 
moodle da disciplina (escaneamento do documento avaliado e assinado) 

Semana 16 Divulgação das notas 
 
 

 AVALIAÇÃO  
 
 

Um Relatório de Atividades de Estágio avaliado e assinado. 
 
Cabe então ressaltar que a supervisão, acompanhamento e avaliação do estagiário pela instituição (professor 
orientador) e pela concedente (supervisor) constam como critérios de avaliação do instrumento "relatório de 
atividades" desta disciplina. Porém, muito mais que isso, a avaliação do estagiário por esses agentes 
(orientador e supervisor) são condições indispensáveis à permanência no estágio (Lei Federal 11.788). 
Portanto, é imprescindível que o aluno em estágio seja supervisionado e avaliado e que essas avaliações 
façam parte do Relatório de Atividades, pois a falta de avaliação pode acarretar desligamento do estágio. 
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