
 
 

 
 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

O presente Projeto para o Regulamento do Estágio Supervisionado de Bacharelado em Ciências 

Contábeis – modalidade a distância (EaD)- da Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB foi elaborado em 

conformidade com as disposições regimentais da Entidade e com a legislação pertinente. 

 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS 

Art. 1. - O Estágio Supervisionado do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, modalidade 

a distância (EaD) da Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB, tem por objetivos: 

a) possibilitar o confronto entre o conhecimento teórico adquirido na escola e a prática adotada ou a 

ser adotada na empresa; 

b) apresentar a análise de custos como recurso quantitativo, altamente desenvolvido, para auxiliar a 

alta administração das empresas da região a selecionar e atingir seus objetivos; 

c) levar à formação de atitudes e hábitos profissionais, com relação ao manejo do material e 

atendimento ao cliente; 

d) cumprir o treinamento na empresa e na escola, observando o meio, analisando sua racionalidade e 

métodos, em observação formal do desempenho da estrutura, função ou processo, dentro da empresa; 

e) levar aos empresários conhecimentos técnicos para a racionalização das informações gerenciais, que 

satisfaçam as suas necessidades, para uma eficaz tomada de decisão; 

f) promover a interação da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB com a comunidade empresarial, 

propiciando o seu desenvolvimento, levando-a à execução de planejamento empresarial e a pensar 

estrategicamente. 

g) proporcionar aos estagiários do Curso de Ciências Contábeis a oportunidade de vivência 

prática dentro das empresas, conhecendo seus mecanismos de controle e funcionamento; 

h) difundir, entre os empresários da região, os estudos e as técnicas desenvolvidas, com a finalidade de 

apresentar as informações geradas pela Contabilidade Gerencial como instrumento fundamental de apoio às 

tomadas de decisões; 

i) oferecer oportunidade para solucionar problemas técnicos, reais, sob orientação segura e cuidadosa; 

j) desenvolver a consciência ética e profissional; 



 
 

 
 

k) desmistificar a Contabilidade como um instrumento meramente fiscal e traduzi-la em toda 

a sua importância, através de sua aplicabilidade, por ser a mesma fonte de informações para a tomada 

de decisões precisas, seguras e ágeis, por parte da alta administração das empresas; 

l) viabilizar o contato do acadêmico com a profissão por meio de uma prática efetiva; 

m) abordar a importância do “controller” e sua contribuição para que a informação produzida seja 

relevante para o processo de mudanças que as organizações estão vivenciando; 

n) oportunizar crescimento profissional dos estagiários mediante uma dinâmica de condições 

que os tornem aprimorados em sua técnica, partícipes do grupo profissional e mais conscientes de suas 

responsabilidades com a pessoa humana; 

o) mostrar metodologias práticas de planejamento estratégico; 

p) presenciar os efeitos das decisões tomadas no curso do cumprimento das metas 

preestabelecidas pelo planejamento de cada área de responsabilidade na cadeia de valores da 

empresa. 

q) proporcionar ao estagiário complementação educacional e prática profissional, mediante 

sua efetiva participação no desenvolvimento dos programas e planos de trabalhos afetos à unidade 

organizacional onde se realize o estágio; 

r) apresentar os principais instrumentos e ferramentas que o “controller” deve utilizar, bem como o 

sistema integrado de informações gerenciais; 

s) introduzir a questão ambiental entre os aspectos relevantes do planejamento. 

 

CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

Art. 2 - O Estágio Supervisionado visa dar cumprimento aos conteúdos constantes da Resolução CFE Nº 

03/97 e demais dispositivos legais pertinentes.  

Art. 3 - O estágio terá a duração mínima de 300 (trezentas) horas fixadas regimentalmente, e será 

realizado nos 5º (quinto), 6º (sexto), 7º (sétimo) e 8º (oitavo) períodos.  

Parágrafo Primeiro – O estagiário cumprirá um mínimo de 10 (dez) horas semanais, distribuídas pelos 

dias úteis da semana, em horário diferente do funcionamento do curso. 

Parágrafo Segundo – A duração do estágio deverá se estender por um ano letivo. 

Art. 4 - O estagiário assinará Termo de Compromisso pelo qual se obriga a cumprir as condições do 

estágio e as normas disciplinares do trabalho estabelecido. 



 
 

 
 

Art. 5º - O estágio será realizado em empresas da região, ou a critério do estagiário, preferencialmente 

com atividade econômica de natureza industrial. 

Art. 6 - A avaliação do estágio será feita pelo professor responsável pela coordenação de Estágio 

Supervisionado, considerando os materiais e relatórios apresentados durante os períodos de estágio, sendo-lhe 

concedido um conceito final ao término de cada fase de Estágio Supervisionado. 

Parágrafo Primeiro – Somente após o cumprimento das etapas abaixo relacionadas, o trabalho será 

considerado concluído. 

I. A apresentação do Plano de Trabalho de Estágio, que deverá obrigatoriamente contemplar a empresa 

e/ou escritório contábil que irá realizar seu estágio, bem como a área escolhida de atuação em estágio;  

II. Relatórios Parciais; 

III. Relatório Final. 

Art. 7 - Somente serão aceitas as empresas que, analisadas previamente, têm condições de proporcionar 

experiência prática na linha de formação dos acadêmicos. 

Art. 8 - A empresa ou organização pode ser de economia pública, com características de administração 

empresarial. 

Parágrafo Único – Ao acadêmico é facultado realizar o estágio na própria empresa em que esteja servindo, 

como funcionário ou empresário, cumpridas as exigências definidas neste regulamento. 

Art. 9 - O estágio realizar-se-á nas seguintes áreas: 

I. Departamento de Contabilidade; 

II. Departamento de Custos; 

III. Departamento de Recursos Humanos; 

IV. Departamento Financeiro; 

V. Departamento Fiscal e Tributário. 

Parágrafo Único – Constitui requisito para a opção de que trata este artigo, que o aluno tenha concluído 

a disciplina inerente à área de sua escolha. 

Art. 10 – O desligamento do estágio ocorrerá: 

I.  automaticamente, ao término do estágio; 

II.  “ex officio”, no interesse e por conveniência da Coordenação, inclusive se comprovada a falta de 

aproveitamento e rendimento após decorrida a segunda fase referente ao estágio; 

III.  ante o descumprimento, pelo estagiário, de cláusula do respectivo Termo de Compromisso; 

IV.  a pedido do estagiário, ou na impossibilidade de permanecer estagiando; 



 
 

 
 

V.  pelo não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado, por oito dias consecutivos ou quinze 

dias intermitentes, no período de um mês. 

Art. 11 – O desligamento do estagiário deverá ser comunicado imediatamente à Coordenação, pelo 

supervisor da unidade organizacional onde se realize o estágio. 

Art. 12 – Não será expedido Diploma ao acadêmico que apresentar aproveitamento e 

rendimento insatisfatórios. 

Art. 13 – Sendo o estágio curricular obrigatório, o aluno não poderá colar grau antes de concluí-

lo satisfatoriamente.  

Art. 14 – O acompanhamento do estágio se faz com base em um ou mais relatórios parciais 

apresentados pelo estagiário, dentro dos prazos que lhe forem especificados. 

Art. 15 – Caso não ocorra aprovação, o estágio será considerado nulo para todos os efeitos, 

devendo propor-se novo estágio a ser cumprido integralmente. 

CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA TÉCNICA 

Seção I - Do Campo do Estágio 

Art. 16 – Para a seleção das empresas ou órgãos, deverão ser observadas as seguintes condições 

mínimas: 

I. possuir condições de coordenação para prestar a necessária assistência ao estagiário; 

II. aceitar o estagiário como aluno e não como profissional; 

III. estabelecer um plano específico para o estágio onde estejam delimitadas as atividades do 

estagiário; 

IV. oferecer as condições de ambiente físico indispensáveis à formação técnica e ética; 

V. considerar o estagiário em sua individualidade, levando-o à integração na equipe, 

respeitando-lhe a dignidade humana. 

 

Seção II - Das Disposições do Programa 

 Art. 17 – O programa deverá ser desenvolvido nas seguintes fases: 

Primeira Fase – Plano de Trabalho do Estágio, constando de: 

I. identificação da organização que escolherá o estagiário; 

II. nome e cargo do coordenador; 

III. apresentação do Plano Pessoal de Estágio, compreendendo: 



 
 

 
 

• natureza do trabalho (tema, área, objetivos); 

• fases do trabalho, planejamento, cronograma etc. 

Segunda Fase - Relatórios Parciais, compreendendo: 

I. descrição das atividades realizadas; 

II. acompanhamento de operações e visualização do trabalho em análise; 

III. indicação detalhada das diversas etapas, com ordenação da matéria a ser abordada em 

consonância com os objetivos fixados. 

Terceira Fase - Relatório Final, compreendendo: 

I. relato completo do cumprimento do estágio, experiências vividas e observações técnicas, 

contendo todo o trabalho realizado; 

II. apresentação de um plano, projeto de implantação ou reorganização, descrição de 

funcionamento ou quaisquer outros trabalhos que se caracterizem como típicos da atuação da área 

profissional; 

III. conclusão contendo sugestões, recomendações ou encaminhamento à empresa, de 

observações pertinentes. 

 

Seção III - Da Apresentação 

Art. 18 – O Plano de Trabalho de Estágio, assim como o Relatório Final de Estágio, digitado, com 

a devida correção ortográfica e dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 

terá uma via arquivada ou postada no ambiente virtual sob responsabilidade da Secretaria da 

Faculdade. 

Art. 19 – Os relatórios parciais ou progressivos serão apresentados pelo estagiário à 

Coordenação, nos prazos preestabelecidos. 

Art. 20 – Caso os relatórios estejam deficientes ou não atendam às exigências deste 

Regulamento, serão devolvidos ao aluno, que terá o prazo máximo de cinco dias para reformulá-los. 

Art. 21 – Cada acadêmico elaborará e cumprirá, individualmente, o seu programa de estágio, 

mantendo contato com o seu coordenador, pelo menos uma vez, a cada quinze dias. 

Art. 22 – O acadêmico apresentará o Relatório Final à Coordenação do Estágio. 

Art. 23 – À Coordenação compete: 

I. receber e orientar os acadêmicos na escolha da empresa e na realização dos seus estágios; 



 
 

 
 

II. formular o programa dos estágios, elaborados com vistas a proporcionar experiência prática 

na linha de formação dos acadêmicos; 

III. fixar a data dos estágios e mandar confeccionar a carta de apresentação, encaminhando o 

acadêmico à unidade empresarial; 

IV. elaborar os Formulários de Avaliação do Estágio; 

V. examinar e emitir parecer nas programações detalhadas do estagiário; 

VI. lavrar o Termo de Compromisso a ser assinado pelo estagiário e pelo dirigente da empresa; 

VII. dar conhecimento, mensalmente, ao Colegiado de Ciências Contábeis, do andamento dos 

estágios; 

VIII. deliberar, “ad referendum” do Colegiado, sobre assuntos inerentes aos estágios, respeitando 

este Regulamento, o Regimento da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB e a legislação pertinente;  

IX. receber, analisar e julgar os resultados finais da avaliação do aproveitamento e do 

desempenho do estagiário; 

X. emitir e registrar parecer justificado sobre todo o estágio realizado, atribuindo conceitos ao 

relatório final; 

XI. comunicar à Secretaria da Faculdade o conceito (nota) registrado para cada estagiário. 

 

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 24 – Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Coordenador do Estágio, 

ouvido o Colegiado de Ciências Contábeis. 

Art. 25 – O presente Regulamento poderá ser modificado mediante proposta do Coordenador 

de Estágio Supervisionado ou por iniciativa do Colegiado, devendo qualquer alteração ser discutida e 

aprovada pelo Colegiado e pelo NDE – Núcleo de Desenvolvimento Estruturante com a presença do 

Coordenador do Estágio, respeitada a legislação vigente. 

Art. 26. - Este Regulamento entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho Superior da 

Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB. 

 

 


