
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 
 

RESOLUÇÃO CGEMAT Nº 01, DE 03 DE JULHO DE 2020. 

 
Aprova Plano Emergencial de Estágio 

Obrigatório para o Curso de Graduação em 

Engenharia de Materiais. 

 
 

O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

MATERIAIS da Universidade Federal de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, 

 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188 do Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro de 

2020; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 232 da Reitoria da UFLA, de 18 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, que dispõe 

sobre o estágio de estudantes; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 

343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de 

maio de 2020; 

 

CONSIDERANDO o parecer do CNE 05/2020, homologado em 1º de junho de  

2020, que dispõe sobre Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de 

cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária 

mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n° 473, de 12 de Dezembro de 2018, que 

dispõe sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de 

Lavras; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n° 059, de 14 de Maio de 2020, que dispõe 

sobre a realização de atividades letivas de graduação referentes ao primeiro semestre 

letivo de 2020; 



CONSIDERANDO a Portaria PRG n° 090, de 19 de Maio de 2020, que dispõe sobre 

normas específicas de adaptação ao Estudo Remoto Emergencial ao primeiro 

semestre letivo de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Memorando Circular nº 251/2020 - PRG, que solicita 

encaminhamento de ato regulatório para os novos planos de estágio dos cursos de 

graduação presenciais da UFLA; e 

 

CONSIDERANDO a instrução normativa Nº 01, DE 18 DE JUNHO DE 2020 

(Anexo 1) e o plano de trabalho para o componente curricular estágio (Anexo 2) e as 

suas aprovações realizadas nas reuniões do colegiado da Engenharia de materiais dos 

dias 18/06/2020 e 25/06/2020, respectivamente, 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Aprovar, na forma dos Anexos, Plano Emergencial para realização do Estágio Obrigatório 

do curso de graduação em Engenharia de Materiais. 

 
Art. 2º O Plano de Estágio tem vigência para o primeiro semestre letivo de 2020 e enquanto durar 

as restrições para atividades presenciais impostas pela pandemia de COVID-19. 

 

 

 

 
Rafael Farinassi Mendes 

Presidente do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de Materiais 



ANEXO 1 
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 18 DE JUNHO DE 2020 

 

O Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de Materiais da Universidade Federal 

de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, resolve estabelecer regras gerais complementares 

sobre as atividades relativas ao Estágio Supervisionado – PRG 234 e Estágio Não Obrigatório do 

Curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Lavras contidas na Resolução n°01, 

de 28 de junho de 2017, para serem utilizadas durante o período de estudo remoto. 

O Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de Materiais da Universidade Federal 

de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o parecer nº 05 do Conselho 

Nacional de Educação-CNE (042/2020, Brasília, 01 de junho de 2020) e da Portaria PROGRAD nº 

090, de 10 de maio de 2020, 

 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1° Possibilitar a ampliação e favorecer a continuidade do aprendizado não presencial, incluído 

as práticas dos estágios obrigatórios, garantindo a possibilidade de termino do ensino superior no 

tempo de integralização do curso. 

 

Art. 2° Permitir a possibilidade de substituição da realização das atividades práticas dos estágios 

obrigatório de forma presencial para não presencial com uso de meios e tecnologias digitais de 

informação e comunicação, podendo inclusive estar associadas às atividades de extensão das 

instituições, desde que cumpridas todas as demais normas e legislação presentes na Resolução n°01, 

de 28 de junho de 2017, que Institui as Normas dos Estágios Curriculares Supervisionados 

Obrigatório e Não-obrigatório do Curso de Graduação em Engenharia de Materiais da Universidade 

Federal de Lavras. 

 

Art. 3° Autorizar o aproveitamento de carga horária de atividade vivencial cumprida pelo estudante 

para compor a carga horária de estágio obrigatório, desde que atendidas as seguintes condições: 

 

I. A atividade vivencial poderá ser aproveitada para compor a carga horária de estágio 

obrigatório apenas se tiver relação com a área da Engenharia de Materiais. 



II. O pedido deve vir acompanhado do relatório final realizado na atividade vivencial do 

discente e assinado pelo docente orientador. 

III. O pedido deverá ser enviado para a comissão de estágios do Curso de Engenharia de 

Materiais para emissão de parecer que será enviado para deliberação do colegiado do 

curso. 

 

Art. 4° Para a execução de atividades de estágio obrigatório de forma não presencial, o discente 

deverá elaborar plano de atividades a serem desenvolvidas, contendo a concordância do docente 

orientador e do supervisor do estágio. 

 

Art. 5° O plano de atividades desenvolvidas deve atender aos seguintes critérios: 

1. No plano de atividades deverá constar a metodologia a ser aplicada considerando o 

momento de excepcionalidade que vivemos e o desenvolvimento de competências e 

habilidades esperado em cada atividade. 

2. Propicie experiência prática na linha de formação do discente. 

3. O discente junto com o docente orientador e do supervisor de estágio devem descrever no 

plano de atividades as características de aprendizado prático. Deixando claro o ganho do 

discente quanto ao conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. 

 
Art. 6° Todas as demais normativas e procedimentos seguem o disposto na Resolução n°01, de 28 

de junho de 2017. 

 

Art. 7° Os casos não previstos nessa Instrução Normativa e na Resolução n°01, de 28 de junho de 

2017 serão julgados pela Comissão de Coordenação de Estágio do curso de Engenharia de Materiais e 

encaminhados ao Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de Materiais para emissão de 

parecer. 

 

Art. 8° Esta Instrução Normativa tem validade apenas enquanto perdurar o período de estudos remotos 

estabelecido pela Universidade Federal de Lavras, seguindo assim o calendário determinado pela PRG 

durante o período de isolamento social em função da COVID-19. 

 

Art. 9° Esta Instrução Normativa entra em vigor na presente data de sua assinatura 

 
 

Lavras, 18 de junho de 2020 

 

 
 

COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS 



ANEXO 2 
 

 
 

PLANO DE TRABALHO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 
 

Considerando a Lei Federal N° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, que dispõe sobre o 

estágio de estudantes; 

 
Considerando a Portaria Nº º 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição 

das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo 

coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 

de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020; 

 
Considerando o parecer do CNE 05/2020, homologado em 1º de junho de 2020, que dispõe 

sobre Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não 

presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da 

COVID-19; 

 
Considerando a Resolução CEPE N° 473, de 12 de Dezembro de 2018, que dispõe sobre o 

Regulamento dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Lavras; 

 
Considerando a Resolução CEPE N° 059, de 14 de Maio de 2020, que dispõe sobre a 

realização de atividades letivas de graduação referentes ao primeiro semestre letivo de 2020; e 

 
Considerando a Portaria PRG N° 090, de 19 de Maio de 2020, que dispõe sobre normas 

específicas de adaptação ao Estudo Remoto Emergencial ao primeiro semestre letivo de 2020, 

 
Considerando a Instrução normativa Nº 01, de 18 de Junho de 2020 do Colegiado do Curso 

de Graduação em Engenharia de Materiais, que estabelece regras gerais complementares sobre as 



atividades relativas ao Estágio Supervisionado – PRG 234 e Estágio Não Obrigatório do Curso de 

Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Lavras contidas na Resolução n°01, de 28 de 

junho de 2017, para serem utilizadas durante o período de estudo remoto. 

 
Em caráter excepcional, o Colegiado do curso de graduação em Engenharia de Materiais 

da Universidade Federal de Lavras, aprova o plano de estágio curricular para a realização de 

estágio, conforme as diretrizes a seguir: 

 
 

Curso Engenharia de Materiais 

Componente Curricular PRG234 

Carga Horária Mínimo de 340h 

 

1. PRÁTICA ADOTADA 

De acordo com o Art. 6º da Portaria PRG Nº 090/2020, fica autorizado o aproveitamento de 

carga horária de atividade vivencial cumprida pelo estudante, ou outra atividade devidamente 

comprovada, e a critério do Colegiado do Curso, para compor a carga horária de estágio obrigatório, 

cabendo ao Colegiado do Curso estabelecer normativa complementar para garantir as 

particularidades e especificidades da formação desejada no estágio. As atividades de estágio podem 

estar associadas às atividades de extensão das instituições, desde que cumpridas todas as demais 

normas e legislação presentes na Resolução n°01, de 28 de junho de 2017, que Institui as Normas 

dos Estágios Curriculares Supervisionados Obrigatório e Não-obrigatório do Curso de Graduação 

em Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Lavras. 

O Colegiado entende como atividades que podem compor o Estágio em caráter excepcional 

são as que compreendem as competências do Engenheiro de Materiais. O estudante deve apresentar, 

no momento que inicia o estágio, um plano de atividades elaborado em conjunto com seu 

orientador, para a comissão de estágios do Curso de Engenharia de Materiais. Esta emitirá parecer 

que será enviado para deliberação do Colegiado do curso. Este plano de atividades deve atender os 

seguintes critérios: 

1) No plano de atividades deverá constar a metodologia a ser aplicada considerando o 

momento de excepcionalidade que vivemos e o desenvolvimento de competências e 

habilidades esperado em cada atividade. 

2) Propicie experiência prática na linha de formação do discente. 



3) O discente junto com o docente orientador e do supervisor de estágio devem descrever no 

plano de atividades as características de aprendizado prático. Deixando claro o ganho do 

discente quanto ao conhecimento profissional, prática profissional e engajamento 

profissional. 

 
2. OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 
 

O Estágio Supervisionado do aluno de Graduação em Engenharia de Materiais da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) tem caráter integrador e de treinamento profissional, 

visando complementar o ensino teórico-prático recebido durante o curso. 

Constitui período de vivência que propicie ao discente adquirir experiência profissional específica e 

que contribua para a sua absorção pelo mercado de trabalho. Enquadram-se neste tipo de atividade, 

as experiências profissionais (ainda que remotas), o cumprimento de tarefas com prazos 

estabelecidos, o trabalho em relacionamento hierarquizado e com componentes cooperativos ou 

corporativistas, dentre outras. O objetivo é proporcionar ao discente a oportunidade de aplicar seus 

conhecimentos acadêmicos em situações da prática profissional (ainda que remota), possibilitando- 

lhe o exercício de atitudes em situações vivenciadas e a aquisição de visão crítica na sua área de 

atuação profissional. 

 
3. METODOLOGIAS 

 
 

O Estágio Supervisionado poderá ser desenvolvido em instituições de ensino superior ou em 

empresas públicas ou privadas, que apresentem atividades relacionadas ao campo da Engenharia de 

Materiais, desde que cumpridas todas as normas e legislação sobre a obtenção e oficialização do 

Estágio entre a empresa e a universidade. 

 
4. INFRAESTRUTURA E MEIOS DE INTERAÇÃO COM AS ÁREAS E CAMPOS DE 

ESTÁGIOS 

O estagiário poderá, caso realize estágio de maneira remota, usar de computador e internet 

para a realização das atividades propostas. As reuniões entre estagiário, docente orientador e 

supervisor de estágio podem ser conduzidas via software (como, mas não limitado a, Skype, 

WhatsApp, etc.) ou site (como, mas não limitado a Google Meet, Zoom, etc.). 



5. AMBIENTES DE INTERAÇÃO ONDE SE DARÃO AS PRÁTICAS DO CURSO 

As reuniões entre estagiário, docente orientador e supervisor de estágio podem ser 

conduzidas via software (como, mas não limitado a, Skype, WhatsApp, etc.) ou site (como, mas não 

limitado a Google Meet, Zoom, etc.). 

Para a realização do estágio é exigido que a entidade concedente: 

1) Garanta a supervisão e as condições necessárias para a realização do estágio, ainda que de 

forma remota; 

2) Firme convênio para a concessão de estágio curricular com a UFLA; 

3) Aceite as normas que regem os estágios da UFLA; 

4) Possua profissionais atuantes com desempenho nos campos específicos; 

5) Propicie experiência na linha de formação do discente; 

6) Promova planejamento e execução conjunta das atividades de estágio. 

 

 

6. FORMAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

O estagiário, ao final do estágio, deve: 

1) Elaborar o Relatório Final de Atividades de Estágio, especificando as atividades executadas e a 

carga horária cumprida. Deverá conter no relatório final: Capa de apresentação, identificação, 

atividades desenvolvidas detalhadas e discutidas, conclusões ou considerações finais, 

referências bibliográficas, anexos ou apêndices (se houver). O relatório deverá ser encaminhado 

ao docente orientador do estágio para avaliação. 

2) Encaminhar ao docente do componente curricular PRG234 formulário de avaliação preenchido 

pelo supervisor de estágio e formulário de avaliação preenchido pelo docente orientador. 

Para obter aprovação no componente curricular Estágio Supervisionado, o discente deverá 

atender média ponderada igual ou superior a 60%. Sendo os pesos: 

• 40% da ficha de avaliação 

• 60% do relatório final 


