
 
 
 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO DO CURSO 
DE GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES PÚBLICAS DA UFAM 

  
 
 

CAPÍTULO I 
DAS BASES LEGAIS DO ESTÁGIO 

 
Art. 1º O estágio obrigatório do Curso de Relações Públicas da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) fundamenta-se na Lei nº 11.788 
de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio dos alunos, na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Lei Federal nº 9.394/96 e nas 
Diretrizes Curriculares dos Cursos de Ensino Superior. 

  
     Art. 2º Segundo o art.1º da Lei 11.788/2008, o estágio caracteriza-se 

como “um ato educativo escolar supervisionado” que tem como finalidade a 
preparação para a atividade profissional e para a vida cidadã dos alunos que 
estão regularmente matriculados e freqüentando curso em instituição superior. 

     
Art. 3º Conforme o Parecer CNE/CES nº 492, de 3 de abril de 2001, que 

aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Comunicação Social e 
habilitação de Relações Públicas, “o estágio orientado por objetivos de 
formação refere-se a  estudos e práticas supervisionados em atividades 
externas à unidade de oferecimento do Curso”.  

 
CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES GERAIS 
 

 Art. 4º O Estágio Curricular refere-se a uma atividade de caráter teórico-
prático, de modalidade obrigatória, caracterizando-se como um conjunto de 
práticas profissionais no campo das Relações Públicas, contribuindo para o 
desenvolvimento de habilidades e de competências que reflitam diretamente no 
desempenho profissional do aluno. 

 
§ 1º O Estágio Curricular realizar-se-á no 7º. período, com início na 
segunda quinzena  do período letivo. 
 
§ 2º O Estágio Curricular terá a duração de 360 horas desenvolvidas 
durante o período letivo, com carga horária destinada às aulas teóricas e 
práticas. 
 
§ 3º Para cursar a disciplina Estágio Curricular é necessário que o aluno 
tenha sido aprovado nas disciplinas obrigatórias da área de Relações 
Públicas oferecidas até o 5º. período. 
 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf


§ 4º A carga horária do Estágio Curricular terá um total de 360 horas, 
sendo 30 horas teóricas e 330 horas práticas, com 2 créditos teóricos e 
11 práticos.  

 
CAPÍTULO III 

OBJETIVOS DO ESTÁGIO 
  

Art. 5º O estágio é obrigatório para o Curso de Relações Públicas da 
UFAM, tratando-se de uma atividade acrescida à carga horária regular e 
obrigatória do curso e se constituindo em um componente indispensável à 
integralização curricular. A supervisão de estágio é compreendida como um 
processo de ensino-aprendizagem, por meio de uma relação entre 
supervisores/supervisionados, abrangendo o planejamento, o desenvolvimento 
e a avaliação com total entrosamento das partes envolvidas. 

 
Art. 6º O Estágio tem por objetivos:  

I-  Oportunizar ao aluno estagiário a aquisição de novos conhecimentos, 
o aperfeiçoamento e/ou o desenvolvimento de habilidades e atitudes 
necessárias para o bom desempenho profissional; 
 

II- Possibilitar vivências que contribuam para um adequado 
relacionamento interpessoal e uma participação ativa na sociedade; 
 

III- Vivenciar situações que ampliem o conhecimento da realidade na área 
de formação do aluno; 
 

IV- Ampliar o conhecimento sobre a organização profissional e o 
desempenho profissional; 

 
V- Interagir com profissionais da área em que irá atuar, com pessoas que 

direta ou indiretamente se relacionam com as atividades profissionais, 
com vistas a desenvolver e/ou aperfeiçoar habilidades e atitudes 
básicas e específicas necessárias para a atuação profissional.  

 
 

CAPÍTULO IV 
CAMPOS DE ESTÁGIO E ATIVIDADES 

 
  Art. 7º Os campos de atuação do Estágio Curricular do curso de 
Relações Públicas incluirão a própria Universidade (atuação em setores da 
Instituição e em projetos de pesquisa e extensão), entidades de direito privado, 
órgãos da administração pública, instituições de ensino ou pesquisa, 
organizações da sociedade civil de interesse público. 

    
Art. 8º No caso do estágio em um departamento de comunicação em 

que o aluno já esteja estagiando, ele deverá executar uma ação que não faça 
parte de suas atribuições no setor.  

   
 Art. 9º Para o estágio em organizações do 3° setor, deverão ser 

executadas atividades que cumpram os dispositivos inseridos no capítulo das 



funções do profissional de Relações Públicas (resolução n° 43 do Conselho 
Federal de Relações Públicas) e contribuam para a entidade a organizar sua 
área de comunicação; 

 
   Art. 10º Atividades que não se caracterizem como funções de um 

profissional de Relações Públicas (resolução n° 43 do Conselho Federal de 
Relações Públicas) ou atividades que não tenham aderência com a profissão 
serão descartadas para efetivação do estágio supervisionado. 

 
Art. 11º As atividades a serem acompanhadas, auxiliadas e, 

dependendo da situação, desenvolvidas pelos estagiários constarão no plano 
de estágio e deverão atender aos dispositivos da resolução n° 43 do Conselho 
Federal de Relações Públicas. Tais atividades devem estar em consonância 
com as funções privativas da atividade profissional de Relações Públicas: 

 
I -  “elaborar, coordenar,  implantar, supervisionar e avaliar: 

a) planejamento estratégico da comunicação; 
b) comunicação corporativa; 
c)campanhas institucionais de informação, integração, conscientização e 
motivação dirigidas a público estratégico e à informação da opinião pública e 
em apoio à administração, recursos humanos, marketing, vendas e negócios 
em geral; 
 
  II - coordenar, implantar, supervisionar, avaliar, criar e produzir material 
que, em essência, contenha caráter institucional da organização e se enquadre 
no escopo da comunicação organizacional e são conhecidos por newsletters e 
boletins informativos eletrônicos ou impressos, house-organs, jornais e revistas 
institucionais de alcance interno ou externo, relatórios para acionistas, folhetos 
institucionais, informações para imprensa, sugestões de pauta, balanços 
sociais, manuais de comunicação, murais e jornais murais; 
 

III - elaborar planejamento para o relacionamento com a imprensa: 
a)definir estratégia de abordagem e aproximação; 
b)estabelecer programas completos de relacionamento; 
c)manter contato permanente e dar atendimento aos chamados e demandas; 
d)elaborar e distribuir informações sobre a organização, que digam respeito às 
suas ações, produtos, serviços, fatos e acontecimentos ligados direta ou 
indiretamente a ela, na forma de sugestões de pauta, press releases e press 
kits, organizar e dirigir entrevistas e coletivas; 
e)criar e produzir manuais de atendimento e relacionamento com a imprensa; 
 

IV- desenvolver estratégias e conceitos de comunicação institucional por 
meios audiovisuais, eletrônicos e de informática, Internet e Intranet; 

V- definir conceitos e linhas de comunicação de caráter institucional para 
roteiros e produção de vídeos e filmes; 

VI- organizar e dirigir visitas, exposições e mostras que sejam do 
interesse da organização”. 

CAPÍTULO V 
ATRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO 

 



Art. 12º Do Departamento de Comunicação Social:   
  

I- Selecionar, credenciar e, posteriormente, conveniar os Campos 
de Estágio, objetivando assegurar o desenvolvimento dos 
mesmos mediante cumprimento das condições básicas exigidas 
para o seu funcionamento. 
 

II- Realizar gestões junto aos atores das Instituições de Campos de 
Estágio, mediante constante intercâmbio e articulação para 
viabilizar a realização do processo de estágio curricular. 

 
III- Promover  encontros periódicos que propiciem condições  de 

aperfeiçoamento  das atividades  teórico-praticas  dos 
supervisores de campo e supervisores de ensino. 

  
 
 
Art. 13º  Do Coordenador de Estágio:  
   

I- Coordenar  as atividades de Estágio. 
 

II- Fazer contatos, antes do início de cada semestre letivo, com as 
Instituições de Campos de Estágio,  selecionadas pela 
Coordenação do curso de Relações Públicas. 

 
III- Distribuir, ao término do semestre leetivo, as fichas de solicitação 

de estágio aos alunos, a fim de inseri-los nos campos já e /ou a 
serem selecionados pelo Departamento. 

 
IV- Preparar, juntamente com o professor orientador, a 

documentação de acompanhamento e de avaliação do aluno, 
responsabilizando-se por seu processo. 

 
V- Encaminhar à Chefia do Departamento a relação dos alunos que 

oficialmente serão  enviados aos campos de Estágio. 
 
VI- Solicitar ao professor, no inicio do semestre letivo, um Programa 

de Supervisão de Estágio elaborado conjuntamente com o 
Supervisor Técnico 

 
VII- Avaliar, semestralmente, os Campos de Estágio, conjuntamente 

com os Professores orientadores, Supervisores Técnicos e 
alunos. 

 
VIII- Participar de reuniões, encontros, treinamentos, seminários e 

cursos promovidos pelo Departamento. 
 
IX- Articular com os dirigentes dos campos de Estágio a viabilidade 

de obtenção de estágio remunerado (bolsas). 
 



X- Analisar e dar parecer aos pedidos de transferência dos 
estagiários dos campos de estágio. 

  
 Art.14º  Do Professor- orientador:   
  

I- Conhecer os objetivos, a estrutura, a programação, o 
funcionamento e o significado dos campos de estágio onde se 
encontram engajados os estagiários. 
 

II- Entrosar o Supervisor Técnico com a sistemática de Estágio 
adotada pelo Curso de Relações Públicas, através de contatos 
prévios no início de cada período, troca de informações, visitas 
quinzenais e/ou mensais, e avaliação ao final de cada período. 

 
III- Caracterizar e discutir as dificuldades encontradas nos campos 

de Estágio, buscando estratégias de ação, através de reuniões 
com supervisores de campo e estagiários. 

 
IV- Estabelecer, juntamente com o Supervisor Técnico e os 

estagiários, um cronograma de supervisão que deverá ser 
observado pelas partes envolvidas. 

 
V- Elaborar no início do semestre letivo o plano, programa e/ou 

projeto de estágio, juntamente com o Supervisor Técnico e 
estagiário. 

 
VI- Participar, juntamente com o Supervisor Técnico, de todo o 

processo de ensino-aprendizagem desenvolvido no campo de 
estágio, co-responsabilizando-se pelas orientações, 
acompanhamentos e avaliações contínuas. 

 
VII- Participar de reuniões, cursos, seminários, ciclos de estudo, 

treinamentos e encontros promovidos pelo Departamento de 
Comunicação Social 

 
  
Art. 15º Do Supervisor Técnico:   
  

I- Elaborar juntamente com o professor-orientador e o estagiário, o 
programa de atividades  de estágio a ser desenvolvido. 
 

II- Participar, juntamente com o professor, de todo o processo de 
ensino aprendizagem desenvolvido no campo de estágio, 
corresponsabilizando-se pelas orientações, acompanhamento e 
avaliações continuas. 

 
III- Estabelecer, juntamente com o professor e o estagiário, o 

cronograma de supervisão que deverá ser devidamente 
observado pelas partes envolvidas.  

 



IV- Manter à disposição do professor e/ou  coordenador de estágio a 
documentação de acompanhamento e avaliação de estagiário.  

 
V- Comunicar por escrito ao Departamento de Relações Públicas 

qualquer alteração no estágio do aluno que interfira no 
cumprimento das exigências curriculares. 

 
VI- Participar de cursos, seminários, ciclos de estudo, treinamento  e 

encontros promovidos  pelo Departamento de Relações Públicas. 
  
Art. 16º  Do Estagiário:  
  

I- Cumprir as normas de estágio do Curso de Relações Públicas 
previstas neste documento. 
 

II- Iniciar o estágio  após  encaminhamento por escrito  do 
Departamento de Relações Públicas à organização participante. 

 
III- Estabelecer com o Supervisor Técnico o horário de estágio e dar 

a conhecê-lo, por escrito, ao Professor. 
 
IV- Delimitar, juntamente com o Supervisor Técnico e o professor, o 

programa de estágio, bem como os projetos a serem 
desenvolvidos na área de atuação. 

 
V- Assumir somente atividades compatíveis com sua condição de 

aluno e com o processo de ensino-aprendizagem. 
 
VI- Participar, juntamente  com o Professor-orientador, das reuniões 

de supervisão e das avaliações periódicas  estabelecidas. 
 
VII- Comunicar por escrito ao Professor-orientador, qualquer 

anormalidade que ocorra no campo de Estágio.  
 
VIII- Solicitar à Coordenação de Estágio do curso de Relações 

Públicas transferência de campo de Estágio, a qual far-se-á 
mediante a exposição de motivos, que deverá ser avaliada pela 
Coordenação de Estágio e em última instância, pelo colegiado do 
curso. 

 
IX- Entregar regularmente a documentação do Estágio: diário de 

campo, folha de produção, ficha de observação, relatórios, 
projetos e outras documentações solicitadas pelo Supervisor 
Técnico e Professor-orientador 

 
X- Elaborar o Relatório de Estágio em duas vias, a serem entregues 

ao Professor-orientador e Supervisor Técnico, ao final de cada 
período letivo. 

 



Apresenta-se no escopo deste regulamento a concepção de estágio, 
estrutura, condições de funcionamento e atribuições dos segmentos envolvidos 
do estágio curricular.  
 
 

CAPÍTULO V 
AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 
Art. 17º - A avaliação do Estágio Curricular Obrigatório é feita de forma 
processual e realizada por meio do Relatório de Atividades, o qual deve ser 
entregue pelo estudante ao seu professor-orientador, conforme cronograma 
constante do Plano de Estágio (Vide Anexo) 
 
  § 1º A empresa também deve proceder a entrega formal de um documento 
que avalie o trabalho desenvolvido. 
   
 
§ 2º A nota de avaliação das atividades realizadas no estágio curricular 
também é de responsabilidade do Supervisor Técnico. 
   
§ 2º A média exigida na avaliação do estágio deve ser igual ou superior a 5.0 
(cinco), estabelecida a partir dos critérios: atendimento aos objetivos do 
estágio, aplicação dos conhecimentos de Relações Públicas, cumprimento das 
atividades previstas, assiduidade. 
 
 
Art. 18º -  O Relatório Final do Estágio Supervisionado deverá objetivar o 
registro das informações adquiridas e a síntese dos trabalhos desenvolvidos e 
a divulgação de informações técnicas. O relatório a ser entregue pelo aluno 
deverá ser estruturado contendo as seguintes seções fundamentais:  
  

I- Folha de rosto;  
II- Sumário;  
III- Introdução;  
IV- Desenvolvimento do relatório; 
V- Considerações Finais;  
VI- Anexos e Apêndices.  

 
§ 2º - O relatório deverá ser apresentado nos formatos:  
 
a) Impresso, em papel branco, sem pauta, formato A4, formatado em espaço 
um e  
meio e com fonte Times New Roman, tamanho 12.  As margens a serem 
deixadas para a matéria a ser exposta devem atender às seguintes 
especificações: Superior - 35mm, Inferior - 25mm, Esquerda  - 40mm,  Direita - 
25mm.  
  
b) Digital, em CD-ROM, na extensão .pdf.  
  



Art. 18º - Fazem parte destas Normas e Procedimentos os seguintes anexos 
do projeto político pedagógico. 
 
Anexo I – Folha de rosto do relatório de estágio;  
Anexo II – Controle de freqüência mensal efetuado pela Empresa;  
Anexo III – Plano de Estágio;   
Anexo IV – Avaliação do Professor Orientador; 
Anexo V – Avaliação do aluno pela Empresa;  
Anexo VI – Auto-avaliação do aluno 
 


