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Universidade Estadual do Centro-Oeste
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

RESOLUÇÃO Nº 3-CEPE/UNICENTRO, DE 16 DE MAIO DE 2017.
Altera o art. 9º, do Regulamento de Estágio
Supervisionado dos Cursos da UNICENTRO.
O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE REITOR DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO, no uso de suas atribuições
legais,
Faço saber que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEPE, aprovou, por
meio do Parecer n° 30-CEPE, de 5 de maio de 2017, contido no Protocolo nº 15.242, de 23 de
dezembro de 2016, e eu sanciono, nos termos do art. 9º, inciso X, do Regimento da UNICENTRO,
a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica alterado o art. 9º, do Regulamento de Estágio Supervisionado dos
Cursos da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, aprovado pela Resolução nº 55CEPE/UNICENTRO, de 28 de maio de 2008, e alterada pela Resolução nº 127-CEPE/
UNICENTRO, de 22 de dezembro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º

A validade do estágio pressupõe:

“I – matrícula na disciplina Estágio Supervisionado no ano/período em que se inicia o
estágio;
“II – celebração de termo de compromisso entre o aluno e a unidade concedente, com
interveniência obrigatória do departamento pedagógico;
“III – adesão a seguro de vida;
“IV – execução de um plano de estágio aprovado pelas instâncias responsáveis, em cada
unidade da Instituição e pela unidade concedente;
“V – apresentação de um relatório de estágio, elaborado pelo aluno-estagiário de acordo com
as exigências institucionais;
“VI – cumprimento de carga-horária de acordo com o previsto no projeto pedagógico do
curso.”
Paragrafo único. Essa alteração se refere a exclusão do inciso II, e do texto “em
conformidade com o convênio firmado” do inciso III, constantes do art. 9º, Resolução nº 55CEPE/UNICENTRO, de 28 de maio de 2008.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.
Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.
Prof. Dr. Osmar Ambrosio de Souza,
Reitor em Exercício.
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