
 

NORMAS PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO – ITEM 1.8 DO PPC 
 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O Estágio Supervisionado do Curso de graduação em Agronomia, modalidade 

bacharelado, pela sua natureza, é uma atividade curricular obrigatória de caráter 

profissionalizante sendo exigido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação em Agronomia. 

 

Para integralização do curso de graduação em Agronomia, será obrigatório o estágio 

profissional curricular com carga horária mínima de 300 horas, sendo desenvolvidas 

100 horas no 7º período, 100 horas no 8º período e 100 horas no 9º período. A 

dinâmica se dará a partir de normalização própria aprovada pelo colegiado do curso 

a partir da legislação vigente. 

 

O estágio profissional curricular representa o momento da formação em que o(a) 

graduando(a) deverá vivenciar e consolidar as competências e habilidades exigidas 

para o exercício acadêmico profissional em diferentes campos de intervenção, a partir 

da segunda metade do curso, sob a supervisão de profissional habilitado e qualificado. 

O estágio profissional curricular é o momento de efetivar, sob a supervisão de um 

profissional experiente, um processo de intervenção acadêmico profissional que 

tornar-se-á concreto e autônomo quando da profissionalização do(a) graduando(a). O 

objetivo é oferecer ao futuro(a) graduando(a) em Agronomia um conhecimento da real 

situação de trabalho, isto é, diretamente em instituições e locais formais e informais 

que oportunizem a prática de atividades ligadas à profissão agronômica, tais como: 

implantação e manejo de culturas anuais e perenes; olericultura; fruticultura; 

topografia; irrigação; manejo integrado de pragas e doenças; agricultura de precisão; 

forragicultura; produção animal e demais áreas afins. É também um momento para se 

verificar e provar a aquisição das competências e habilidades exigidas na prática 

acadêmico-profissional e exigíveis dos formandos. 
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Observações: 

- A conclusão do curso, bem como a expedição do diploma, está condicionada ao 

cumprimento integral e obrigatório da carga horária destinada ao Estágio Profissional 

Curricular. 

- Durante cada estágio, o aluno deverá elaborar dois relatórios parciais (relatório de 

campo) e, o final de cada estágio (I, II e III), o aluno estagiário deverá elaborar o 

relatório final. 

- O estágio profissional curricular deverá contemplar pelo menos três eixos básicos de 

formação profissional em Agronomia: fitotecnia; fitossanidade; solos e nutrição de 

plantas; engenharia/tecnologia/gestão; zootecnia. 

 
 
ETAPAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO (DOCUMENTOS):  

 
1- Convênio de Estágio com a Instituição Concedente; 

2- Termo de Compromisso de Estágio; 

3- Definição do Eixo Temático e áreas de atuação; 

4- Proposta de Estágio para a Instituição Concedente; 

5- Realização do Estágio 

6- Elaboração dos Relatórios Parciais (dois para cada estágio) 

7- Elaboração do Relatório Final. 

 

OBJETIVOS DO ESTÁGIO: 

 

I - proporcionar ao aluno a vivência de situações reais de vida e de trabalho, que lhe 

viabilize a integração dos conhecimentos teórico-práticos à experiência profissional;  

II - Contribuir na busca de alternativas para solução de problemas que se configurem 

na prática em cada área específica do Estágio Curricular Supervisionado; 

III - tornar viável a articulação e integração entre Universidade / Organização / 

Comunidade;  

IV - proporcionar ao aluno a afirmação profissional, através da identificação 

profissional em cada área de atuação do Engenheiro Agrônomo, pré-validando sua 

capacitação;  

‘V - possibilitar a atualização e a “realimentação” do ensino através da aplicação e da 

avaliação de conceitos teóricos inseridos na prática, em um contexto social específico; 
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CONVÊNIO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO: 

 

O aluno deverá inicialmente, procurar saber se a empresa onde deseja realizar o 

estágio supervisionado possui convênio com o Unicerp. Caso não possua o convênio, 

deverá solicitar o convênio na Supervisão de Estágio do Unicerp  

 

Definido, aprovado e fechado o convênio com a organização onde irá estagiar e a(s) 

área(s) a ser(em) trabalhada(s), o aluno estagiário deverá apresentar, ao 

Coordenador de Estágio, até o final do primeiro bimestre do estágio, os seguintes 

documentos (que ficarão retidos na Coordenação de Estágio): 

- Carta de início de estágio; 

- Termo de Compromisso (assinado pelo estagiário, empresa e UNICERP); 

OBS: Os documentos devem ser de acordo com os modelos próprios da 

Coordenadoria de estágio. 

 
 
ÁREAS TEMÁTICAS: 

 

Cada Estágio Supervisionado deverá contemplar um eixo básico de formação 

diferente. Dessa forma, ao final do estágio profissional curricular, o aluno terá 

contemplado pelo menos três eixos básicos de formação profissional. 

 

Dentro de cada eixo básico de formação profissional, o aluno estagiário poderá 

exercer diferentes áreas temáticas, tais como: 

 

- Fitotecnia: Implantação e condução de culturas anuais e perenes; olericultura; 

fruticultura; plantas ornamentais e paisagismo; plantas medicinais; produção de 

sementes e mudas; manejo de plantas daninhas; melhoramento vegetal; 

experimentação agrícola. 

- Fitossanidade: Manejo integrado de pragas e doenças das culturas de interesse 

agronômico; manejo de fitonematóides; tecnologia de aplicação de defensivos; 

receituário agronômico. 

- Solos e nutrição de plantas: Análise de solo e folhas; manejo e conservação do 

solo e água; recuperação de áreas degradadas; recomendações de adubações; 
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produção e tecnologia de fertilizantes; nutrição mineral de plantas; questões 

ambientais. 

- Engenharia/Tecnologia/Gestão: Topografia; máquinas e mecanização agrícola; 

irrigação; agricultura de precisão; tecnologia de transformação de produtos de origem 

vegetal e animal; construções e instalações para fins agrícolas; secagem, 

armazenamento e beneficiamento de produtos vegetais; administração e economia 

rural. 

- Zootecnia: bovinocultura; suinocultura; avicultura; melhoramento animal; 

bromatologia; pastagens e forragens; nutrição animal e formulação de rações. 

 
 
CRONOGRAMA DE ENTREGA E AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE CAMPO: 

 

ESTÁGIO 
SUPERVISONADO 

Data limite para 
entrega dos 
Relatórios 
parciais 

Data limite para 
entrega do 
Relatório final 

Data da avaliação 
dos relatórios 
pelo Coordenador 
de estágio 

Resultado final 

II (100 horas) 1º: 
2º: 
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Margens 3cm (esquerda)/ 2cm direita/ 3cm superior/ 2cm inferior 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO – 

PATROCÍNIO arial 16 

 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA arial 14 

 
 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO (digitar: 

I, II ou III) arial 14 
 
(Digitar o nome do estagiário em fonte arial 12 e maiúscula)  
 
 

Itens Aspectos avaliados S I NA 

01 Tema associado à área de formação      

02 Introdução relacionada a temática do estágio    

03 Objetivos relevantes e viáveis    

04 Descrição detalhada das atividades desenvolvidas     

05 Diagnóstico da instituição concedente relacionada a(s) 
temática(s) do estágio 

   

06 Conclusão de acordo com os objetivos    

07 Referências bibliográficas adequadas e de acordo com o 
Manual de Normas do UNICERP 

   

08 Anexos – Apresentação de toda documentação exigida 
para o estágio 

   

Legenda: S – satisfatório   I- insatisfatório  N.A. – Não se aplica  

 
arial 12/espaço simples 
 
PARECER DO COORDENADOR DE ESTÁGIOS: _______(aprovado ou reprovado) 
 
PARECER DA COORDENAÇÃO DO CURSO: __________(aprovado ou reprovado) 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura Coordenador de estágios arial 12/espaço simples 

 
Patrocínio-MG, ___ de _________ de 20__ arial 12 
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA arial 14 
 

DECLARAÇÃO DE ESTÁGIO arial 14 
 

 
 
Declaramos que o(a) aluno(a) ___________________________________________ 

matriculado(a) sob nº ___________, apólice do seguro sob nº __________, 

documento de Identidade RG nº ___________________, no ____º período do Curso 

de graduação em Agronomia do UNICERP - Centro Universitário do Cerrado 

Patrocínio, estagiou nesta (nome da instituição concendente), num total de ______ 

horas referentes à área (colocar a área que realizou o estágio ), sempre sob a 

supervisão dos profissionais responsáveis. arial 12/espaço 1,5cm 

 
 
 
 

Cidade- MG, ____ de _____________ de 20__. 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Declarante 

 

arial 12/espaço simples 

Empresa: (nome) 
Endereço: (completo) 
Localidade: (cidade) 
Nome do Declarante: 
Cargo: 
 
 
OBS: Carimbo com CNPJ da instituição concedente.  
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA arial 14 
 

RELATÓRIO PARCIAL arial 16 
 

Nome do Estagiário: arial 12 

Eixo básico de formação: 

Áreas temáticas:  

Período:  

Nome da Instituição Concedente: CNPJ 

Responsável Técnico: CREA 

Coordenador de estágio: Aquiles Junior da Cunha CREA: 67945/D 

 
Relato técnico das atividades desenvolvidas – mínimo de 20 linhas/máximo de 30 linhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________              _______________________ 
 Assinatura do Estagiário                                     Assinatura do profissional da empresa  

 
____________________________ 

Assinatura do coordenador de estágio 
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA arial 14 
 

FICHA DE REGISTRO arial 16 
 

Nome do Estagiário: arial 12 

Número de Matrícula: 

Apólice do Seguro: 

Coordenador de estágio: Aquiles Junior da Cunha 

Nome da Instituição Concedente: CNPJ 

Endereço:  

Telefone/e-mail 

Responsável Técnico na empresa concedente: CREA 

Profissional de Agronomia responsável na empresa 
concedente  

CREA 

 

Data Horário Atividades Desenvolvidas 
Total 

de 
Horas 

Assinatura 
Profissional 

de Agronomia 
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Margens 3cm (esquerda)/ 2cm direita/ 3cm superior/ 2cm inferior 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO – 

PATROCÍNIO arial 16 

 
 

oito espaços simples 
 
 
 
 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA arial 14 
 

 Oito espaço simples 
 
 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
CURRICULAR SUPERVISIONADO (I, II 
ou III)  arial 14 

 
 
 

 
 Oito espaço simples 
 
 
 

ESTAGIÁRIO : (DIGITAR O  NOME DO ALUNO) 
 
QUATRO  espaço simples 
 
 

PATROCÍNIO – MG 
MÊS- ANO  ARIAL 12 espaço simples 
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Margens 3cm (esquerda)/ 2cm direita/ 3cm superior/ 2cm inferior 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO – 

PATROCÍNIO arial 16 

 
 
 

oito espaços simples 
 
 
 
 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA arial 14 
 
 

 
 Quatro espaço simples 

 
 

Relatório Final apresentado à Coordenação 
de Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório (I, II ou III) como requisito parcial 
para obtenção do grau de Engenheiro 
Agrônomo   arial12 espaço simples recuo 7 cm 

 
 
 

 
 Oito espaço simples 
 
 

ESTAGIÁRIO : (DIGITAR O  NOME DO ALUNO) 
 
QUATRO  espaço simples 
 
 

PATROCÍNIO – MG 
MÊS- ANO  ARIAL 12 espaço simples  
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EXPLICAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DO  

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO 

 

1- INTRODUÇÃO: 

Descrever o trabalho baseando-se nas seguintes colocações: o que fez, por que o fez, 

quando, onde e para quem o fez, justificando sua importância. A introdução deve situar 

o leitor sobre o tema e tornar claro a relevância do mesmo. Faça a introdução 

apresentando os aspectos gerais relacionados ao eixo básico de formação e às áreas 

temáticas desenvolvidas no estágio. 

 

2- OBJETIVOS DO ESTÁGIO: 

Apresentar o propósito do trabalho que foi realizado. 

 

O Estágio Supervisionado pretende contribuir para a formação do profissional de 

Agronomia, oferecendo vivências e experiências em atividades e conteúdos com o 

objetivo de: 

 

I - proporcionar ao aluno a vivência de situações reais de vida e de trabalho, que lhe 

viabilize a integração dos conhecimentos teórico-práticos à experiência profissional;  

II - Contribuir na busca de alternativas para solução de problemas que se configurem 

na prática em cada área específica do Estágio Curricular Supervisionado; 

III - tornar viável a articulação e integração entre Universidade / Organização / 

Comunidade;  

IV - proporcionar ao aluno a afirmação profissional, através da identificação 

profissional em cada área de atuação do Engenheiro Agrônomo, pré-validando sua 

capacitação;  

V - possibilitar a atualização e a “realimentação” do ensino através da aplicação e da 

avaliação de conceitos teóricos inseridos na prática, em um contexto social específico; 

 

OBS: É imprescindível escrever um ou dois parágrafos de autoria própria, tais 

como: “Durante o estágio, tive o objetivo pessoal...” (utilize verbos no infinitivo como: 

desenvolver, aprender, conhecer, analisar, etc). 
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3- ATIVIDADES DO ESTÁGIO: 

Fazer um relato geral das atividades desenvolvidas durante o estágio, abordando o 

eixo básico de formação (fitotecnia; fitossanidade; solos e nutrição de plantas; 

engenharia/tecnologia/gestão ou zootecnia) e as áreas temáticas desenvolvidas, 

conforme descritas anteriormente. 

 

4- DIAGNÓSTICO DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE: 

O texto deve conter dados referentes à empresa onde foi realizado o estágio, tais 

como: Histórico da empresa; Dados da empresa (localização, nº de funcionários, 

filiais, etc.); Estrutura Organizacional; Negócio; Missão; Visão; Valores; Mercado 

(clientes, parceiros, intermediários); Concorrentes. 

 

5- CONCLUSÃO: 

É a síntese do trabalho. O aluno deve concluir a respeito dos conteúdos desenvolvidos 

durante o estágio, destacando o que observou e aprendeu com sua experiência 

prática. O texto deve conter uma análise crítica da experiência no campo de estágio. 

Deve figurar de maneira clara e objetiva as deduções e inferências tiradas da 

experiência e dos resultados alcançados no estágio. 

 

6- REFERÊNCIAS: 

(De acordo com o manual de normas do UNICERP). 

 

7- ANEXOS: 

(Todos os documentos relacionados ao estágio, tais como convênio (xerox), termo de 

compromisso (xerox), planejamento, relatórios parciais, etc.) 

 
 


