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VEA 00020 – Estágio Supervisionado em Engenharia de Agronegócios 

NORMAS 

Prezados alunos e professores orientadores da disciplina VEA 00020 - Estágio 

Supervisionado em Engenharia de Agronegócios. Apresentamos a seguir, as normas 

gerais para o cumprimento dos requisitos exigidos para aprovação na disciplina. 

1. Para matricular-se e cursar a disciplina, o aluno deverá ter cumprido integralmente 50% 

da carga horária total do curso de Engenharia de Agronegócios. 

2. Durante o período de realização do Estágio Supervisionado, o aluno deverá cumprir 

integralmente uma carga horária total de 160 horas, sendo permitido no máximo a 

realização de 30 horas semanais, com no máximo 06 horas diárias. 

3. Para oficializar o Estágio Supervisionado, o aluno deverá apresentar o Termo de 

Compromisso de Estágio Obrigatório assinado pelo(a) Orientador(a) e Supervisor(a) de 

Estágio, bem como apresentar o número do Termo de Convênio entre a UFF e a 

CONCEDENTE e sua vigência. 

4. O aluno deverá apresentar o Plano de Atividades que será desenvolvido durante a 

vigência do Estágio Supervisionado, assinado pelo mesmo, pelo(a) Orientador(a) e 

Supervisor(a) de Estágio. 

5. Ao término do Estágio Supervisionado, o aluno deverá apresentar um Relatório Técnico 

de Atividades, relatando sobre as atividades desenvolvidas durante a realização do 

Estágio, assinado pelo mesmo e pelo(a) Orientador(a). 

6. O Relatório Técnico de Atividades deverá ser escrito, de acordo com as normas do 

TCC e deve conter: 

• Capa; 

• Folha de Rosto; 

• Dedicatória (opcional); 

• Agradecimentos (opcional); 

• Sumário; 

• Introdução; 

• Objetivos; 

• Revisão de literatura (opcional); 

• Desenvolvimento; 

• Conclusão; 

• Referências Bibliográficas; 

• Anexos (opcional). 
  

7. O Relatório Técnico de Atividades será avaliado pelo professor orientador e pelo 

Coordenador da disciplina; 

8. Os prazos para cumprimento das exigências da disciplina serão apresentados pelo 

Professor responsável, disponibilizando a ementa e o cronograma; 

9. O Relatório Técnico de Atividades deverá ser entregue ao Coordenador da disciplina, 

revisado, datado e assinado pelo Orientador(a); 
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