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Regulamenta a realização de estágio de nível
superior nas modalidades graduação e pós-
graduação, de ensino médio e de educação
profissional em que a UFABC figure como parte
concedente.

O SUBSTITUTO EVENTUAL DO SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 212, de
06/04/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 67, de 09/04/2018, no uso das
atribuições delegadas pela Portaria nº 874 de 17 de agosto de 2020 e,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008;

CONSIDERANDO o disposto na Instrução norma�va nº 213 da Secretaria Especial de
Desburocra�zação, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal,
de 17 de dezembro de 2019;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 12 da Comissão de Graduação, de 11 de julho de
2016; e

CONSIDERANDO as metas de "Mobilidade Acadêmica, Estágios e Egressos" no Plano de
Desenvolvimento Ins�tucional da UFABC 2013-2022,

RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Esta portaria regulamenta a realização de estágio de nível superior nas modalidades
graduação e pós-graduação, de ensino médio e de educação profissional em que a UFABC
figure como parte concedente.

Art. 2° Estágio é ato educa�vo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho,
que visa à preparação para o trabalho produ�vo de estudantes que estejam frequentando o
ensino regular em ins�tuições de educação superior, de educação profissional e de ensino
médio, por meio do aprendizado de competências próprias da a�vidade profissional e à
contextualização curricular, obje�vando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e
para o trabalho.

Parágrafo Único. O estagiário não poderá receber atribuições e responsabilidades próprias do
pessoal efe�vo ou incompa�veis com o obje�vo educa�vo do estágio.

Art. 3º O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das
diretrizes curriculares da etapa, da modalidade, da área de ensino e do projeto pedagógico do
curso em que o aluno se encontre matriculado.

§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é
requisito para aprovação e obtenção de diploma.

§ 2º Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como a�vidade opcional, acrescida à carga
horária regular e obrigatória do curso.



Art. 4º A UFABC, na oferta de estágio como parte concedente, observará as seguintes
obrigações:

I - Celebrar Termo De Compromisso de Estágio (TCE) com a ins�tuição de ensino e o
estudante, zelando por seu adequado cumprimento;

II - Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estudante a�vidades de
aprendizagem social, profissional e cultural;

III - Indicar servidores �tular e subs�tuto de seu quadro de pessoal, com formação ou
experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para
orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;

IV - Acompanhar a regularidade da matrícula e frequência do estudante, atestados pela
ins�tuição de ensino, em curso de educação superior, de educação profissional ou de ensino
médio;

IV - Contratar, em favor do estagiário, seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja
compa�vel com valores de mercado, conforme fique estabelecido no TCE; e

V - Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar TCE com indicação resumida das
a�vidades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho.

Parágrafo Único. A responsabilidade pela contratação do seguro de que trata o inciso IV
poderá ser assumida pela ins�tuição de ensino, no caso de estágio obrigatório, conforme
dispuser o convênio específico.

Art. 5º O quan�ta�vo de estagiários na modalidade não obrigatória, corresponderá a, no
máximo, a 8% (oito) da força de trabalho da UFABC, observada a disponibilidade
orçamentária.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, considera-se força de trabalho o quan�ta�vo
de cargos efe�vos, cargos comissionados e funções de confiança.

Art. 6º As vagas de estágio não serão consideradas no planejamento do dimensionamento da
força de trabalho da Unidade Administra�va, conforme Quadro Referencial de Cargos,
Unidades e Funções Administra�vas da UFABC previsto na Portaria REIT nº 329, de 16 de
setembro de 2019.

Art. 7º Sobre o número efe�vo de estagiários contratados, aplicam-se os seguintes
percentuais:

I - 10% das vagas de estágio reservadas a estudantes com deficiência, nos termos do § 5º do
art. 17 da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008; e

II - 30% das vagas de estágio reservadas a estudantes negros, nos termos do Decreto nº
9.427, de 28 de junho de 2018.

§ 1º Para efe�vação do disposto do Inciso I, será cons�tuída equipe mul�profissional com
competência de confirmar a correlação da deficiência alegada com o disposto no Decreto
Federal nº 3.298/99 e Súmula nº 377 STJ, bem como a sua compa�bilidade com o
desenvolvimento do plano de a�vidades do estágio, considerando o acesso às tecnologias
assis�vas disponíveis e adaptações razoáveis.

§ 2º A efe�vação do disposto no inciso II será realizada pela Comissão de Heteroiden�ficação
ins�tuída pela UFABC, com competência de aferir, exclusivamente por critério feno�pico, a
autodeclaração do estudante.

DO ESTAGIÁRIO

Art. 8º O estágio obrigatório será realizado sem a concessão de bolsa-estágio.



Art. 9º O estágio não obrigatório será realizado com a concessão de uma bolsa-estágio com
valores definidos em função do nível de escolaridade e carga horária cumprida, conforme
estabelecido no TCE e de acordo com a norma vigente do Ministério da Economia.

Art. 10º É permi�da a realização de estágio obrigatório concomitantemente com um estágio
não obrigatório, desde que haja compa�bilidade de horário e que a carga horária semanal
não ultrapasse 40 horas.

Art. 11 É vedada a realização de carga horária diária superior à estabelecida no TCE,
ressalvada a compensação de falta jus�ficada, limitada a 1 (uma) hora por jornada e
observado o horário de funcionamento da Unidade Administra�va.

Art. 12 Nos períodos de avaliação de aprendizagem comprovados por declaração da
Ins�tuição de Ensino, fica assegurada ao estagiário redução de carga horária, pelo menos, à
metade, conforme es�pulado no TCE, sem prejuízo no valor da bolsa-estágio.

Art. 13 O supervisor do estágio poderá autorizar falta jus�ficada por mo�vo de força maior,
caso fortuito, obrigação legal, interesse pedagógico ou profissional.

Parágrafo único. O estagiário deverá compensar o horário não estagiado até o mês
subsequente ao da ocorrência da falta jus�ficada, sob pena de sofrer desconto proporcional
no valor da bolsa-estágio em caso de estágio não obrigatório.

Art. 14 Não se exigirá compensação de horário pelo estagiário nas faltas decorrentes de:

I - tratamento da própria saúde, mediante apresentação de atestado médico; e

II - falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor
sob guarda ou tutela e irmãos, mediante apresentação do atestado de óbito.

Art. 15 No estágio remunerado (não obrigatório) será concedido auxílio-transporte em
pecúnia ao estagiário, por dia efe�vamente estagiado, em valor conforme norma vigente do
Ministério da Economia.

Parágrafo Único. O pagamento do auxílio-transporte será efetuado no início do mês de sua
u�lização, exceto no mês de ingresso em razão de seu cadastramento, sendo integralmente
ressarcido no mês posterior.

Art. 16 É assegurado ao estagiário período de recesso de 15 dias consecu�vos remunerados a
cada 6 (seis) meses estagiados, a ser usufruído preferencialmente nas férias escolares.

§ 1º Os períodos de recesso deverão ser usufruídos durante a vigência do TCE, podendo ser
parcelados em até três etapas, a critério do supervisor do estágio.

§ 2º Na hipótese de desligamento, o estagiário remunerado (não obrigatório) que não houver
usufruído do recesso remunerado, proporcional ou integral, durante a vigência do TCE, fará
jus ao seu recebimento em pecúnia.

Art. 17 São deveres do estagiário, entre outros:

I - Cumprir, com empenho, assiduidade e pontualidade, o plano de a�vidades estabelecidas
para seu estágio;

II - Observar, obedecer e cumprir as normas internas da Concedente, preservando o sigilo e a
confidencialidade das informações que �ver acesso;

III - Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre
que solicitado;

IV - Manter rigorosamente atualizados seus dados cadastrais e escolares;

V - Informar de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como trancamento
de matrícula, abandono, conclusão de curso ou transferência de curso ou Ins�tuição de
Ensino;



VI - Preencher fidedignamente os Relatórios de Estágio;

VII - Registrar rigorosamente a frequência mensal, conforme normas e prazos estabelecidos
pela UFABC.

Art. 18 O estagiário será desligado nas seguintes hipóteses:

I - automa�camente, ao término do estágio;

II - a pedido;

III - decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se comprovada a
insuficiência na avaliação de desempenho no órgão, na en�dade ou na ins�tuição de ensino;

IV - a qualquer tempo, no interesse da Administração, inclusive por con�ngenciamento
orçamentário;

V - em decorrência do descumprimento de qualquer obrigação assumida no TCE;

VI - pelo não comparecimento, sem mo�vo jus�ficado, por mais de cinco dias consecu�vos ou
alternados, no período de um mês, ou 15 (quinze) dias durante todo o período de estágio;

VII - pela interrupção do curso na ins�tuição de ensino a que pertença o estagiário; ou

VIII - por conduta incompa�vel com a exigida pela Administração.

Parágrafo único. A rescisão do contrato de estágio não gera qualquer direito indenizatório ao
estagiário, exceto quanto ao disposto no §2º do art. 16.

Art. 19 Na hipótese do inciso VIII do art. 18, caberá ao chefe da unidade, garan�ndo o
contraditório e observando os princípios da moralidade e impessoalidade, propor:

I - Remanejamento do estagiário para outra unidade administra�va do mesmo ramo
hierárquico, nos termos do §2º do art. 33; ou

II - Desligamento do estagiário.

Parágrafo Único. A proposição deverá ser fundamentada e comunicada ao Superintendente
de Gestão de Pessoas, que avaliará a conformidade e conveniência da proposta, podendo
acatá-la ou decidir pelo remanejamento do estagiário, nos termos do § 1º do art. 33.

DO SUPERVISOR

Art. 20 Compete ao supervisor do estágio:

I - Acompanhar e atestar a frequência mensal do estagiário e encaminhá-la à SUGEPE nos
prazos estabelecidos.

II - Acompanhar o desenvolvimento do plano de a�vidades e o cumprimento das obrigações
assumidas no TCE;

III - Buscar condições para que o estagiário desenvolva adequadamente o plano de a�vidades
do estágio; e

IV - Comunicar a chefia a ocorrência de conduta inadequada por parte do estagiário ou
qualquer outro fato que possa ensejar desligamento.

§ 1º Na hipótese do inciso IV do caput, o chefe deverá tomar as providências cabíveis
imediatamente, comunicando a Sugepe.

§2º Caso o supervisor seja o chefe da Unidade Administra�va, aplica-se o disposto no Art. 20.

DO PROCESSO SELETIVO

Art. 21 O recrutamento de estudantes ocorrerá por meio de processo sele�vo, cujos critérios
serão estabelecidos em edital amplamente divulgado, conforme solicitação da área
demandante.



Parágrafo Único. O edital de abertura estabelecerá barema(s) de avaliação para a(s) etapa(s)
de avaliação, com critérios obje�vos que visem garan�r a eficiência e impessoalidade no
processo.

Art. 22 O processo sele�vo para estágio será cons�tuído por até 2 (duas) etapas de avaliação.

§ 1º A primeira etapa dos processos sele�vos para estágio remunerado (não obrigatório) será
a análise curricular, com caráter eliminatório e classificatório.

§ 2º A primeira etapa dos processos sele�vos para estágio obrigatório (não remunerado) será
a análise curricular ou análise de histórico escolar/acadêmico, com caráter eliminatório e
classificatório.

§ 3º A segunda etapa dos processos sele�vos para estágio, se houver, poderá consis�r em:

I -prova escrita;

II - prova prá�ca; ou

III - entrevista.

§ 4º O número máximo de aprovados na primeira etapa do processo sele�vo obedecerá a
proporção de até 6 (seis) candidatos por vaga ofertada por área no edital.

Art. 23 A análise curricular de que tratam os §§1º e 2º do art. 22 consis�rá na validação e
pontuação das seguintes a�vidades desempenhadas e competências documentadas pelo
estudante:

I - Cursos profissionais e outros eventos de aprendizagem;

II - Conhecimentos em línguas estrangeiras e língua brasileira de sinais; e

III - Experiência prá�ca e produção intelectual própria.

Art. 24 A entrevista de que trata o inciso III do §3º do art. 22 consis�rá em prova oral com
questões que visem aferir:

I - Pontualidade e apresentação;

II - Linguagem e postura;

III - Interesse e mo�vação em atuar como estagiário; e

IV - Conhecimentos gerais e específicos.

Art. 25 A área demandante de estagiário(s) deverá solicitar abertura de Processo Sele�vo à
SUGEPE através de formulário específico, indicando:

I - Jus�fica�va da solicitação;

II - Número de estagiários;

III - Plano de a�vidades do estágio e caracterização do Ambiente Organizacional da unidade
administra�va, conforme Anexo II do Decreto 5824/2006;

IV - Nível de escolaridade, modalidade, cursos elegíveis e duração es�mada para o estágio;

V - Carga horária semanal, horários de jornada diária e campus/bloco/sala e/ou laboratório de
realização do estágio;

VI - Forma(s) de avaliação e número de etapas para o Processo Sele�vo, conforme o caso; e

VII - Dados do servidor encarregado da supervisão do estágio e um subs�tuto, incluindo
cargo, formação e experiência de ambos.

§ 1º Na definição de cursos elegíveis para aceitação de estagiários, deverão ser consideradas:



I - A compa�bilidade do plano de a�vidades a ser desenvolvido com a área de conhecimento
desenvolvida no curso, conforme Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos Superiores e/ou
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia;

II - A compa�bilidade da formação ou experiência do supervisor e seu subs�tuto com a área
de conhecimento desenvolvida no curso, conforme Diretrizes Curriculares Nacionais dos
Cursos Superiores; e

III - A importância de criação de oportunidades para que estudantes da UFABC possam
realizar estágios não obrigatórios, conforme o Plano de Desenvolvimento Ins�tucional da
UFABC 2013-2022.

§ 2º Caso haja indicação de etapa de avaliação por prova escrita, o demandante deverá
indicar conteúdo programá�co, listando os tópicos serem abordados na prova e,
faculta�vamente, a bibliografia recomendada.

§ 3º Caso haja indicação de etapa de avaliação por prova prá�ca, o demandante deverá
indicar a dinâmica, ferramentas u�lizadas, metodologia de avaliação e outras informações
per�nentes.

§ 4º A carga horária do estágio poderá ser de quatro horas diárias e vinte horas semanais ou
de seis horas diárias e trinta semanais, observado o horário de funcionamento da área
demandante, desde que compa�vel com o horário escolar.

§ 5º A duração do estágio remunerado (não obrigatório) não poderá ser inferior a 6 meses.

Art. 26 O Processo Sele�vo será conduzido por Comissão de Seleção composta de pelo menos
2 (dois) servidores �tulares e 1 (um) suplente, indicados pela Área Demandante.

§ 1º A SUGEPE será responsável pela coordenação administra�va do Processo Sele�vo e
proverá apoio técnico e logís�co para os trabalhos da Comissão de Seleção.

§ 2º Quando houver prova escrita, a SUGEPE assegurará que a correção ocorra às cegas
quando possível, isto é, sem que os membros da Comissão de Seleção tenham conhecimento
prévio do candidato �tular da prova a ser corrigida.

§ 3º A Comissão de Seleção atribuirá notas individuais por membro nas provas da segunda
etapa de avaliação do processo sele�vo.

Art. 27 É impedido de atuar na Comissão de Seleção o servidor que:

I - Seja cônjuge, companheiro ou tenha parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade
de até 3º grau com algum dos estudantes candidatos; ou

II - Tenha amizade ín�ma ou inimizade notória com algum dos estudantes candidatos ou com
os respec�vos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau.

§1º Entende-se como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade de até 3º grau pais,
avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos, irmãos, sobrinhos, sogros, genros, noras, enteados,
filhos dos enteados, cunhados, sobrinhos do cônjuge ou companheiro.

§2º O servidor indicado para compor Comissão de Seleção que se enquadre numa das
hipóteses de impedimento, deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de
atuar.

§3º A omissão do dever de comunicar o impedimento cons�tui falta grave, para efeitos
disciplinares, conforme disposto na Lei 9784/99.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28 As despesas para concessão da bolsa-estágio, de auxílio-transporte e do seguro contra
acidentes pessoais somente poderão ser autorizadas se houver prévia e suficiente dotação
orçamentária, constante do orçamento do órgão ou en�dade onde se realizará o estágio.



Art. 29 A assinatura do TCE nos termos inciso I do art. 4º é condição fundamental para o início
efe�vo do estágio.

§ 1º O ingresso de estagiários ocorrerá até o 10º (décimo) dia de cada mês, conforme
cronograma de inclusão na folha de pagamento.

§ 2º O TCE não gera vínculo de qualquer natureza com a Administração Pública, inclusive
emprega�cio.

Art. 30 O estudante menor de idade não emancipado deve ser assis�do por responsável ou
representante legal na celebração, aditamento ou rescisão do TCE de que trata o inciso I do
art. 4º.

Art. 31 Observado o disposto no art. 28, a SUGEPE consultará a área de lotação do estagiário
com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência do término da vigência do TCE, a fim de
verificar a viabilidade e interesse por renovação do estágio.

§ 1º A Unidade Administra�va terá o prazo de 3 (três) dias úteis para manifestar interesse e
viabilidade de renovação do estágio.

§ 2º Caso a Unidade Administra�va manifeste interesse e viabilidade pela renovação do
estágio, a SUGEPE emi�rá um Termo Adi�vo, que deverá ser firmado pelo estagiário e pela
Ins�tuição de Ensino.

§ 3º É responsabilidade do estagiário providenciar a aprovação do Termo Adi�vo pela
Ins�tuição de Ensino, dentro da vigência do TCE.

§ 4º Caso o Termo Adi�vo não seja aprovado no prazo de vigência do TCE, o estagiário será
desligado nos termos do inciso I do art. 18.

§ 5º Se não houver viabilidade ou interesse na renovação, o supervisor deve encaminhar o
formulário de Término de Estágio, a folha de frequência mensal e o crachá do estagiário à
SUGEPE no primeiro dia ú�l seguinte ao término da vigência do TCE.

Art. 32 A duração do estágio, no mesmo órgão ou en�dade, não poderá exceder 2 (dois) anos,
exceto quando tratar-se de estagiário com deficiência, que poderá estagiar no mesmo órgão
ou en�dade até o término do curso na ins�tuição de ensino a que pertença o estagiário.

Art. 33 A UFABC poderá promover a rota�vidade das áreas e a�vidades desenvolvidas pelos
estagiários, a fim de maximizar o aproveitamento e o aprendizado intersetorial dos
estudantes.

§ 1º Alterna�vamente à abertura de Processo Sele�vo que trata o art. 21, a SUGEPE poderá
propor a área demandante o aproveitamento de candidato classificado em processo sele�vo
anterior similar ou o remanejamento de estagiário proveniente de outra Unidade
Administra�va.

§ 2º As alterações de horário, de supervisor, de local de exercício e/ou de plano de a�vidades
deverão ser propostas à Sugepe com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência à previsão
de sua implementação.

§ 3º A Sugepe analisará a conformidade das alterações propostas e emi�rá Termo Adi�vo ao
TCE, que deverá ser firmado pelo estagiário e pela Ins�tuição de Ensino para sua
implementação.

Art. 34 A Universidade Federal do ABC poderá celebrar convênios de concessão de estágio
com as ins�tuições de ensino, nos quais se explicitem o processo educa�vo compreendido
nas a�vidades programadas para seus estudantes e as condições de que tratam a Instrução
Norma�va n° 213, de 17 de dezembro de 2019.

Parágrafo Único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a Universidade
Federal do ABC com a ins�tuição de ensino não dispensa a celebração do TCE de que trata o



inciso I do art. 4º desta Portaria.

Art. 35 Os estágios serão regidos, além desta Portaria, pela legislação per�nente, pelos
convênios específicos e normas pedagógicas dos cursos.

Art. 36 Os servidores que não observarem o disposto nesta Portaria e no TCE estarão sujeitos
a medidas disciplinares.

Art. 37 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e aplica-se, no que couber, aos
estudantes que já realizam estágio na UFABC como parte concedente.
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