
 
REGULAMENTO DE ESTÁGIO  
SUPERVISIONADO – CAFEICULTURA 

Regulamento do Estágio Supervisionado curso de 

TECNOLOGIA EM CAFEICULTURA 

 

 

O presente regulamento dispõe sobre o estágio supervisionado do curso de 

Tecnologia em cafeicultura. O estágio é atividade pedagógica do processo 

educacional que possibilita ao aluno complementar sua formação profissional, 

desenvolvendo habilidades e aplicando conceitos teóricos em situação de realidade.  

 

 

1- CARACTERIZAÇÃO 

 

O Estágio Supervisionado Curricular do Curso de Tecnologia em cafeicultura 

do UNICERP compõe-se de: 

I - Estágio Supervisionado I;  

II - Estágio Supervisionado II;  

III - Estágio Supervisionado III.  

Os estágios Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II e Estágio 

Supervisionado III realizam-se, respectivamente no 4º (quarto), 5º (quinto) e 6º 

(sexto) períodos do curso.  

 

 

2- OBJETIVOS 

  

O Estágio Curricular Supervisionado obrigatório tem como objetivo 

proporcionar ao aluno a realização de atividades práticas nas diferentes áreas de 

atuação do Tecnólogo em cafeicultura, bem como contribuir para a solução de 

problemas específicos da área.  

Para a consecução do objetivo previsto neste artigo, o Estágio Curricular 

Supervisionado deve: 

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;  
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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 Tecnólogo em cafeicultura, 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; 

 

 

3- DURAÇÃO 

 

A duração do Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório do Curso de 

Tecnologia em cafeicultura, definida na organização curricular é de 180 horas/aulas 

distribuídas igualmente nas três atividades de estágio, atendendo às exigências de 

cada etapa.  

 

O aluno que não concluir o Estágio Supervisionado dentro do semestre letivo 

estabelecido (4º, 5º e 6º períodos) poderá pedir sua realização para o 6º período 

somente se for aluno concluinte do curso no 6º período.  

 

 

4- COORDENADOR DE ESTÁGIO 

 

O coordenador de estágio deverá ser o coordenador do curso ou um 

coordenador de estágio designado pela reitoria e são suas atribuições:  

I - Propor assinaturas de convênios entre organizações e o UNICERP;  

II - Divulgar as normas sobre o estágio supervisionado para os estudantes;  

III - Cumprir as normas ou critérios específicos para a realização das atividades de 

instrumentalização prática, com base no presente regimento;  

IV - Buscar soluções para questões não previstas neste documento;  
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V - Zelar pelo bom andamento do processo do estágio supervisionado;  

VI - Organizar e manter atualizados a documentação e o cadastro dos diferentes 

campos envolvidos bem como do número de estagiários em cada semestre;  

VII - Propor modelos de formulários, bem como adequações às normas do estágio;  

VIII - Avaliar o plano de estágio e os relatórios de estágio juntamente com o 

coordenador do curso.  

 

 

5- SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

 

O supervisor de estágio será o profissional, obrigatoriamente um Tecnólogo 

em cafeicultura, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Agrícola, Administrador de 

empresa ou Tecnólogo em agronegócio, que acompanhará as atividades do aluno 

na organização.  

 

A instituição concedente deverá indicar um profissional que seja conhecedor 

dos assuntos e das áreas onde serão realizados os Estágios.  

 

Cabe ao supervisor de estágio: 

I - Orientar e acompanhar as atividades práticas do estagiário na empresa;  

II - Introduzir o estagiário na empresa;  

III - Oferecer os meios necessários à realização do seu trabalho;  

IV - Auxiliar o aluno estagiário a superar suas dificuldades, medos e ansiedades;  

V - Manter contato com a coordenação de estágio sempre que necessário;  

VI - Apresentar à coordenação de estágio, ao término de cada período de estágio, 

declaração de cumprimento de carga horária, conforme modelo em anexo deste 

regimento.  

 

 

6- ALUNO ESTAGIÁRIO 

 

Cabe aos alunos matriculados nos estágios curriculares supervisionados 

cumprir o presente regimento.  
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Os estagiários devem comparecer na data, local e horário definido pelo 

orientador de estágio sejam no campo de estágio como nas atividades de 

supervisão programadas.  

 

Os alunos estagiários devem apresentar sempre comportamento pautado nas 

regras de boa convivência, respeito e ética profissional, zelando assim pela 

reputação do UNICERP junto às organizações concedentes de estágio.  

 

Cumprir integralmente o plano de estágio, respeitando o cronograma de 

atividades, as datas estabelecidas pelo coordenador de estágio e a entrega de 

documentos.  

 

Apresentar ao coordenador de estágio, obrigatoriamente a cada período, a 

declaração de cumprimento de carga horária devidamente assinado e carimbado 

pelo supervisor de estágio da empresa.  

 

 

7- 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. 

 

 

8- ÁREAS TEMÁTICAS: 
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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 da lavoura cafeeira; produção de sementes e 

mudas do cafeeiro; Tratos culturais e manejo de plantas daninhas; melhoramento do 

cafeeiro; colheita e pós-colheita do café; experimentação agrícola;  

 

- Fitossanidade: Manejo integrado de pragas e doenças do cafeeiro; 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 para 

o cafeeiro; produção e tecnologia de fertilizantes; nutrição mineral do cafeeiro; 

questões ambientais. 

 

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

cafeeiro; irrigação; agricultura de precisão; tecnologia de transformação do café; 

construções e instalações na cafeicultura; secagem, armazenamento e 

beneficiamento do café; classificação, análise sensorial e comercialização do café; 

administração e economia rural. 

 

 

9- RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I, II e III 

 

 O relatório final de estágio supervisionado a ser entregue em data 

previamente estipulada pelo coordenador de estágio deverá ser elaborado 

atendendo aos seguintes itens: 

 

9.1- INTRODUÇÃO: 
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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. 

 

9.2- OBJETIVOS DO ESTÁGIO: 

 

Apresentar o propósito do trabalho que foi realizado. 

 

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). 

 

9.3- 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) e as áreas temáticas desenvolvidas, 

conforme descritas anteriormente. 

 

9.4- 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. 

 

9.5- 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 
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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. 

 

9.6- REFERÊNCIAS: 

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

 

9.7- ANEXOS: 

 

Capa 

Contra-capa 

Convênio (xerox) 

Ficha de registro diário de atividades 

Atestado de estágio 

Relatórios parciais (2) 
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CAFEICULTURA 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 

superior de Tecnologia em Cafeicultura 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 SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CAFEICULTURA 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: Conselho: 

Coordenador de estágio:   

 
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 SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CAFEICULTURA 
 

REGISTRO DE ATIVIDADES DIÁRIAS 
 

Nome do Estagiário:  

Número de Matrícula: 

Apólice do Seguro: 

Coordenador de estágio:  

Nome da Instituição Concedente: CNPJ 

Endereço:  

Telefone/e-mail 

Responsável Técnico na empresa concedente: Conselho: 

Profissional responsável na empresa concedente  Conselho: 

 

Data Horário Atividades Desenvolvidas 
Total 

de 
Horas 

Assinatura 
Profissional de 

Agronomia 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Margens 3cm (esquerda)/ 2cm direita/ 3cm superior/ 2cm inferior 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO – 

PATROCÍNIO arial 16 

 
 
 
 
 

oito espaços simples 
 
 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CAFEICULTURA 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 

Margens 3cm (esquerda)/ 2cm direita/ 3cm superior/ 2cm inferior 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO – 
PATROCÍNIO arial 16 

 
 
 
 
 

oito espaços simples 
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 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 Tecnólogo em Cafeicultura 
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 

 


