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1. INTRODUÇÃO 

Este manual constitui-se como um documento interno do Curso de 

Sistemas de Informação da Faculdade 7 de Setembro (FA7), e destina-se a reger 

as atividades relativas ao exercício da disciplina Estágio Supervisionado I, II, III e 

IV. 

No Curso de Sistemas de Informação da FA7, a prática é um componente 

curricular vivenciado ao longo do Curso, presente nas diversas disciplinas do 

curso, nos estágios supervisionados e nos trabalhos de conclusão de curso. 

Essas atividades de prática profissional são concebidas levando em 

consideração as dimensões do fazer e do saber fazer, compreendendo as 

questões e as situações-problema envolvidas no trabalho, identificando-as e 

solucionando-as. Isto faz com que o discente perceba como funcionam os 

problemas, soluções e a tomada de decisão no mundo do trabalho. 

A principal formação da prática profissional do estudante no curso de 

Sistemas de Informação é a atividade de estágio que, conforme a lei n.º 11.788, 

de 25 de setembro de 2008, define como estágio o ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação 

para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino 

médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

Ainda conforme esta lei, o estágio visa ao aprendizado de competências 

próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. O estágio 

poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes 

curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do 

curso. 

O curso de Sistemas de Informação da Faculdade 7 de Setembro 

contempla em suas políticas a modalidade de estágio curricular. O estágio 

curricular é uma disciplina da matriz curricular e define-se como uma prática de 
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ensino-aprendizagem com caráter pedagógico, marcado pela relação professor-

estudante, em torno de uma experiência não-acadêmica, e propicia oportunidade 

para análise desta prática à luz dos conteúdos teóricos inseridos no curso. 

A prática de estágio, mediante os Estágios Supervisionados, é componente 

curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos desempenhos 

profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando. Assim, o curso busca, 

por meio das atividades de Estágio Supervisionado, oferecer aos seus estudantes 

oportunidades para a aprendizagem social e profissional, necessárias à sua futura 

atuação em diversificadas áreas de atividades profissionais. Além disso, as 

disciplinas de estágio supervisionado têm como objetivos: 

• promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências; 

• permitir ao estudante a convivência com a aplicação prática das funções 

básicas da Computação; 

• permitir a verificação acadêmica do grau de aproveitamento obtido pelo 

estudante em relação ao currículo do curso, visto em termos globais. 

 

2. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

O Curso de Sistemas de Informação classifica as atividades de estágio em 

duas classes: as atividades de Estágio Supervisionado I, II e III, que visam à 

prática profissional realizada na Faculdade 7 de Setembro, e a atividade de 

Estágio Supervisionado IV, que corresponde ao Estágio Supervisionado 

convencional. As atividades de estágio são desenvolvidas a partir do 5º semestre. 

 

2.1. Estágios Supervisionados I, II e III 

As atividades de Estágio Supervisionado I, II e III têm duração semestral, 

com carga horária de 80h cada uma, conforme estabelecido no Currículo Pleno do 

Curso, e acontecem no 5º, 6º e 7º semetres, respectivamente. Estes estágios 

serão realizados nos laboratórios de informática da Faculdade 7 de Setembro, 
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com a orientação de um professor do quadro de docentes da FA7, simulando o 

ambiente de uma organização de mercado. 

Durante cada um destes estágios serão desenvolvidos projetos segundo a 

especificação a seguir: 

Modalidade Projeto Desenvolvimento 
Estágio Supervisionado I Jogo para Dispositivo Móvel Individual 

Estágio Supervisionado II Sistema Web Indidividual ou em equipe 

Estágio Supervisionado III Aplicativo para Dispositivo 

Móvel 

Indidividual ou em equipe 

 

As tecnologias a serem utilizadas nos projetos será definida e avaliada pelo 

Coordenador de Estágio Supervisionado juntamentes com os Professores 

Orientadores em cada semestre. 

 

2.2. Estágio Supervisionado IV 

Uma vez matriculado na atividade de Estágio Supervisionado IV, o 

estudante deverá desempenhar o estágio presencial em alguma empresa da 

região em uma das áreas adequadas ao perfil de egresso, acompanhado por um 

professor do curso. Estas atividades compõem a carga horária de 80h, além da 

elaboração de plano de estágio e de relatórios ao final de cada semestre. 

Caso o estudante não consiga estágio institucional para o semestre em que 

está matriculado, poderá optar pelo desenvolvimento de projetos no Núcleo de 

Desenvolvimento de Sistemas de Informação (DESI) ou nos Laboratórios de 

Informática da FA7 (LABINFO), núcleos mantidos pelo próprio curso de Sistemas 

de Informação, ou ainda em uma das empresas que compõem o Parque 

Tecnológico da FA7 (PATEC7), que congrega, na Sede da FA7 da Água Fria, 

escritórios de empresas de mercado. 

Os estudantes que já trabalham na área poderão pleitear o aproveitamento 

da carga horária prática, devendo cumprir as horas teóricas, desenvolver os 

trabalhos solicitados e elaborar os relatórios apropriados. 
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O estudante de Estágio Supervisionado IV estabelece vínculo com o 

professor supervisor, por meio de matrícula na disciplina. O estudante é 

acompanhado ao longo do semestre pelo professor supervisor, por meio de 

encontros ao longo do semestre, registrados no relatório de acompanhamento de 

cada etapa (ANEXO I). 

 
A seguir, são detalhadas as modalidades de Estágios Supervisionados I, II 

e III no curso de Sistemas de Informação da FA7. 

 

3. ATORES E COMPETÊNCIAS 

A estrutura do componente curricular Estágio Supervisionado I, II e III 

comporta os seguintes atores: 

§ Coordenador do Curso: responsável pela coordenação do Curso de 

Sistemas de Informação; 

§ Coordenador de Estágio: professor responsável pelo componente 

curricular; 

§ Orientador: professor pertencente ao quadro docente da Faculdade 7 

de Setembro, responsável pela orientação do estágio. Cada Orientador 

poderá atender no máximo 10 (dez) estudantes; 

§ Estudante: acadêmico do curso de Sistemas de Informação da FA7 

devidamente matriculado em uma das referidas disciplinas. 

 

3.1. COMPETÊNCIAS 

3.1.1. Compete ao Coordenador de Curso: 

§ homologar o nome dos Professores Orientadores de Estágio; 

§ proporcionar aos Orientadores horários e local para realização das 

atividades de estágio; 
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§ indicar a substituição de Orientadores, quando identificado algum tipo de 

impedimento. 

3.1.2. Compete ao Coordenador de Estágio: 

• fornecer as orientações gerais do componente curricular e deste 

regulamento aos demais atores; 

• zelar pelo cumprimento dos objetivos do estágio curricular, no que se 

refere aos aspectos didáticos-pedagógicos que norteiam esta atividade; 

• proceder aos registros referentes à disciplina e demais atividades dela 

decorrente; 

• manter toda a documentação das atividades realizadas pelo 

componente curricular; 

• fornecer suporte ao Orientador, durante o desenvolvimento do estágio; 

• marcar, organizar e divulgar as Feiras de Projetos de Estágio que 

devem ocorrer ao final de cada semestre; 

• encaminhar casos e questões duvidosas e/ou omissas ao Coordenador 

do Curso de Sistemas de Informação. 

3.1.3. Compete ao Orientador: 

• entregar à Coordenação de Estágio o Detalhamento dos Projetos sob 

sua orientação, conforme modelo definido pela Coordenação de Estágio; 

• orientar o estudante no que cabe ao Estágio Supervisionado; 

• contatar com a Coordenação de Estágio no caso de dúvidas sobre o 

desenvolvimento dos trabalhos; 

• registrar a Frequência Mensal de seus estudantes; 

• registrar as Notas de Avaliação Parcial e Final do Estágio; 

• entregar à Coordenação de Estágio o Relatório Final de Estágio de cada 

estudante, conforme modelo definido pela Coordenação de Estágio; 

• zelar pela a qualidade técnica dos Relatórios Finais de Estágio e dos 

Posters elaborados pelos estudantes orientados. 
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3.1.4. Compete ao Estudante: 

• realizar as atividades programadas no Planejamento do Estágio; 

• participar das reuniões e outras atividades para as quais for convocado; 

• participar de palestras ou cursos oferecidos pela FA7, relativas à área 

de interesse de seu projeto, bem como cumprir o seu regulamento; 

• elaborar o Relatório Final de Estágio conforme normas estabelecidas 

neste Regulamento; 

• elaborar Poster para apresentação final da disciplina. 
 

3.1.5. Disposições: 

• O Orientador não deverá orientar estudante que não esteja devidamente 

matriculado. 

• Será considerado abandono da Disciplina Estágio Supervisionado o não 

cumprimento das atividades programadas a partir da data da 

Confirmação do Estágio. 

• O estudante matriculado para a realização do Estágio e não cumpri-lo 

no semestre estará automaticamente reprovado. 

 

4. ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO 

O Estágio possui uma duração mínima de 80 horas, sendo que, no máximo, 

25% deste tempo (20 horas) poderá ser atribuído para o Planejamento e para a 

elaboração dos Relatórios de Estágio e do Poster para a Feira de Projeto de 

Estágio. 

4.1. Orientação 

A orientação e o acompanhamento dos estudantes matriculados na 

disciplina Estágio Supervisionado I, II e III serão realizados: 

• em sessões semanais incluídas no horário de aulas; 
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• em reuniões de planejamento, orientação e avaliação do trabalho 

realizado pelo estudante; 

• na análise do Relatório Final de Estágio emitido pelo estudante; 

• na comunicação dos resultados finais obtidos pelo estudante. 

 

4.2. Processo de Desenvolvimento 

O processo de desenvolvimento dos projetos será incremental, consistindo 

em 02 versões intermediárias e uma versão final, apoiado sobre o Scrum. Os 

marcos de entrega de versões serão definidos de acordo com as datas das 

Verificações Parciais (VP1 e VP2), para as versões intermediárias, e da 

Verificação Final (VF), para a versão Final, de cada semestre corrente. 

Durante as fases de desenvolvimento de cada uma das versões estão 

previstas as seguintes atividades: 

Fase Atividades e artefatos a serem 
desenvolvidos 

Observação 

VP1 - Definição da Visão dos Projetos 

- Planejamento Macro das Entregas 

- Reunião (Daily Meeting) e Revisão 

Semanal de cada um dos projetos 

- Especificação de Estórias de 

Usuário, Critérios de Aceitação, IHC 

e Design da Aplicação 

- Diagrama de Classes do Domínio 

do Projeto 

- Implementação das estórias de 

usuário 

1º grupo de estórias de 

usuário 

VP2 - Retrospectiva 

- Reunião e Revisão Semanal de 

2º grupo de estórias de 

usuário 
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cada um dos projetos 

- Modelos/diagramas adicionais de 

acordo com a indicação do 

orientador (Diagrama de Sequencia, 

Modelo de Dados, Diagrama de 

Componentes) 

- Especificação de Estórias de 

Usuário, Critérios de Aceitação e 

IHC 

- Implementação das estórias de 

usuário 

VF - Retrospectiva 

- Reunião e Revisão Semanal de 

cada um dos projetos 

- Implementação das estórias de 

usuário, Critérios de Aceitação e 

IHC 

- Diagrama de Implantação 

- Confecção do Relatório de Estágio 

- Confecção do Pôster para 

apresentação do Estágio 

3º grupo de estórias de 

usuário 

 

4.2.1. RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

O Relatório decorrente da realização dos Estágios Supervisionado, em seus 

aspectos formais de apresentação, obedecerá ao que determina a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (norma NBR 6023) ou normas para 

apresentação de trabalhos baseadas nas mesmas. 

O Relatório Final de Estágio é a síntese e interpretação teórica da prática 

realizada. Deverá revelar mais que citação de ações ou sua descrição exaustiva. 
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É a elaboração intelectual das atividades propostas e as efetivadas, desde suas 

intenções e condições de realização, justificativas, causas e consequências. É a 

análise teórica do trabalho realizado.  

O estudante deverá entregar ao seu Orientador, até 05 dias antes da 

apresentação da última versão, uma (01) cópia do Relatório Final de Estágio, 

encadernada, que terá por destinatário o Orientador e 02 cópias encadernadas 

destinada à banca de professores que avaliará o trabalho na Feira de Projetos de 

Estágios ao final do semestre. 

 

4.3. FEIRA DE PROJETOS DE ESTÁGIO 

Ao final de cada semestre será realizada a Feira de Projetos de Estágio, a 

ser organizada pelo Coordenador de Estágio. Durante esta Feira os alunos 

apresentarão a versão final dos projetos desenvolvidos durantes as disciplinas de 

Estágio Supervisionado I, II e III para a comunidade acadêmica e para os 

professores do Curso de Sistemas de Informação indicados como avaliadores da 

feira. Estes avaliadores terão a incubência de atribuir a nota individual final aos 

estudantes. 

A apresentação se dará através de pôster (com tamanho 90cm x 120cm) e 

da demonstração do funcionamento dos projetos na plataforma em que foram 

desenvolvidos. 

 

4.4. AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO 

A avaliação do Estágio Supervisionado I, II e III será composta pela 

avaliação dos artefatos desenvolvidos em cada fase, conforme especificado em 

4.2.  

Para aprovação no Estágio Supervisionado, o estudante necessita alcançar 

nota obedecendo aos critérios padrões previstos no Sistema de Avaliação da FA7, 

sendo avaliado por seu Orientador ao final das duas primeiras fases e por uma 
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banca de 02 professores por projeto ao final da terceira fase, durante a Feira de 

Projetos de Estágio.  

Nas duas primeiras entregas de versões, os estudantes serão avaliados 

mediante o seguinte critério: Participação (20%), Pontualidade e Cumprimento dos 

Prazos (20%), Aprendizagem (20%) e Qualidade dos Resultados (40%). 

A versão final será avaliada pelos seguintes critérios: Apresentação (20%), 

Relatório (15%), Poster (15%), Relevência do Projeto (10%) e Qualidade dos 

Resultados (40%). 

 

Observação: A nota da apresentação será resultante da média de 

avaliações dos dois professores avaliadores. 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

O estudante reprovado nas Disciplinas Estágio Supervisionado I, II, III e IV 

poderá efetuar nova matrícula na disciplina. 

Os casos omissos neste Manual serão resolvidos pelo Coordenador de 

Estágio, em colegiado com a Coordenação do Curso de Sistemas de Informação e 

os Orientadores de estágio. 

Sugestões ou questionamentos deverão ser endereçados à Coordenação 

de Estágio. 
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FACULDADE 7 DE SETEMBRO 
Curso: Sistemas de Informação 

Estágio Supervisionado 
Aluno: 
Matrícula – Nome do Aluno 

 

1. Introdução 

Apresentar a empresa. 

Apresentar você e a função na empresa. 

Informar dados do chefe ou responsável pelo estágio. 

 

2. Tarefas da VP1 

Para cada projeto que você trabalhou, colocar apresentar o projeto e os 

resultados alcançados no projeto. Por exemplo: se você trabalhou em três projetos 

devem aparecer os items: 

2.1 e 2.1.1 

2.2 e 2.2.1 

2.3 e 2.3.1 

 

2.1. <Nome do Projeto> 

Informar as atividades que você realizou neste projeto 

 

2.2. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Relatar o que você aprendeu, o que foi bom e o que foi ruim neste projeto 

 

3. Tarefas da VP2 
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Para cada projeto que você trabalhou, colocar apresentar o projeto e os 

resultados alcançados no projeto. Por exemplo: se você trabalhou em três projetos 

devem aparecer os items: 

3.1 e 3.1.1 

3.2 e 3.2.1 

3.3 e 3.3.1 

 

3.1. <NOME DO PROJETO> 

Informar as atividades que você realizou neste projeto 

 

3.2. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Relatar o que você aprendeu, o que foi bom e o que foi ruim neste projeto 

 

4. Tarefas da VF 

Para cada projeto que você trabalhou, colocar apresentar o projeto e os 

resultados alcançados no projeto. Por exemplo: se você trabalhou em três projetos 

devem aparecer os items: 

4.1 e 4.1.1 

4.2 e 4.2.1 

4.3 e 4.3.1 

 

4.1. <NOME DO PROJETO> 

Informar as atividades que você realizou neste projeto 
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4.2. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Relatar o que você aprendeu, o que foi bom e o que foi ruim neste projeto 

 

5. Conclusão 

Dá uma visão geral do relatório e sintetiza os aprendizados de todos os 

projetos e em todas as etapas (VP1, VP2 e VF). 

 


