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Porto Alegre, 30 de outubro de 2009 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO 004/2009 
 

Estágios Curriculares Não Obrigatórios no curso de 
Ciência de Computação 

 
 

A Comissão de Graduação do Curso de Bacharelado em Ciência da 
Computação, Comgrad/CIC, em reunião do dia 30 de outubro de 2009, com 
base na Resolução 29/2009 – CEPE que segue as disposições da Lei 11.788/08, 
resolve: 
 
 

Art. 1º - Ficam mantidas as mesmas condições para autorização e renovação de 

estágio estabelecidas no artigo 5º pela Resolução 29/2009 - CEPE. 

 
I – As condições estabelecidas no caput deste artigo são válidas também para 
os estágios e bolsas acadêmicas propostas por fundações de apoio que 
necessitem autorização da COMGRAD. 

 

Art. 2º - O relatório será avaliado pelo orientador designado no momento da 

autorização/renovação do estágio. 
 

Art. 3º - Com a finalidade de avaliar se os estágios atingiram seus objetivos na 

complementação da formação acadêmica frente ao plano de estágio aprovado 
pela COMGRAD, as seguintes informações devem fazer parte do relatório de 
estágio: 
  
I -  Nome do estagiário; 

II -  Nome do orientador; 
III -  Nome da empresa onde foi realizado o estágio; 
IV -  Período do estágio; 
V -  Número de horas semanais; 

VI -  Atividades previstas na autorização/renovação do estágio; 
VII -  Atividades executadas durante o estágio; 

VIII -  Relação das atividades do estágio com conteúdos do curso; 
IX -  Conhecimento técnico adquirido; 
X -  Observações gerais. 
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 §1º - As informações dos incisos I a VI fazem parte do plano de estágio 

registrado na SAE (Secretaria de Assistência Estudantil) e que deve ser anexado 
junto ao relatório entregue pelo estudante. 
 

 §2º - No caso das informações dos incisos VII a X não constarem do formulário 

padrão de relatório de estágio utilizado pela empresa ou agente de estágio, elas 
devem ser anexadas pelo estudante no relatório entregue ao SAE.  
 

Art. 4º - Quando do encaminhamento do relatório para avaliação, a COMGRAD 

verificará a TIM (Taxa de Integralização Média) do estudante a fim de sinalizar 
os casos de queda do desempenho acadêmico ao orientador e ao estudante. 

 
 
 
 
 
 

João Netto 
Coordenador, Comgrad/CIC 


