MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Matemática, Computação e Cognição

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
DÚVIDAS FREQUENTES

1) Onde posso ter acesso ao manual de estágios do BCC?
R: Através do link: http://bcc.ufabc.edu.br/estagios-e-oportunidades/estagio-supervisionado.html

2) Quando posso solicitar matrícula na disciplina de estágio curricular do BCC?
R: A matrícula na disciplina de estágio curricular pode ser solicitada em qualquer tempo.

3) Qual o horário de atendimento da Divisão Acadêmica do CMCC?
R: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 19h00.

4) Preciso estar matriculado no BCC para realizar o estágio curricular?
R: Não. Desde que, o aluno possua CPk no BCC de no mínimo 0,63 e as atividades realizadas no
estágio sejam aderentes ao curso.

5) Quais requisitos para solicitar a matrícula de estágio?
R: Possuir CPk no BCC de no mínimo 0,63 e realizar atividades no estágio aderentes ao curso.

6) Onde devo entregar os documentos de estágio?
R: Na Central de Atendimento ao Estudante (CAE) localizada no térreo do Bloco A ou no
CMCC.

7) Onde encontro os modelos dos documentos e formulários de estágio?
R: No link: http://bcc.ufabc.edu.br/estagios-e-oportunidades/estagio-supervisionado.html
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8) É possível realizar estágio sendo empregado efetivo?
R: Sim. Verificar a documentação no item 1.3 – a – II, do manual de estágio.

9) Posso realizar o estágio sendo profissional autônomo?
R: Sim. Verificar os procedimentos no item 1.3 – a – IV, do manual de estágio. Lembrando que
o supervisor do estágio deve ser da empresa tomadora do serviço e que tenha conhecimentos na
área de ciência da computação.

10) É possível aproveitar estágio realizado anteriormente?
R: Sim. Verificar os procedimentos no item 2.1.1 – a, do manual de estágio.

11) A partir de que momento posso começar a cumprir a carga horária do estágio?
R: A partir do recebimento do e-mail de deferimento de matrícula enviado pela Divisão
Acadêmica do CMCC.

12) A partir de quando posso entregar meu relatório de estágio ao orientador?
R: O relatório poderá ser entregue ao orientador após o aluno ter realizado a carga horária
exigida do estágio a que se matriculou.

13) Como consigo um orientador de estágio?
R: O aluno deve procurar um professor credenciado no curso do BCC. A relação de professores
encontra-se no link: http://bcc.ufabc.edu.br/docentes1/docentes.html

14) Posso realizar estágio estando com a matrícula trancada na UFABC?
R: Não.

15) Posso enviar os documentos solicitados digitalizados?
R: Não.
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16) Como migrar do estágio que está sendo realizado pelo BC&T para o BCC?
R: O aluno deve entregar a mesma documentação para a matrícula do estágio do BCC. Porém,
em vez das 3 vias do termo de compromisso, o aluno deverá entregar 3 vias do termo aditivo
alterando o nome do curso e apenas uma cópia simples do termo de compromisso.

17) Sou proprietário de empresa e gostaria de realizar as disciplinas de estágio do BCC.
Quem deve ser meu supervisor?
R: Seu supervisor deve ser alguém da empresa tomadora que supervisione os serviços prestados
e que tenha conhecimentos na área de ciência da computação.
OBS: O SUPERVISOR NÃO PODE SER O SÓCIO DE SUA EMPRESA.

18) Quais são os prazos para a realização dos procedimentos de estágio?
AÇÃO

PRAZO

OBSERVAÇÃO

Resposta de Análise da Solicitação de Estágio

15 dias corridos

A partir da data do protocolo
de Solicitação

Solicitação de Cancelamento da Matrícula em
Estágio Curricular

60 dias corridos

Apresentação do Relatório Final de Estágio
Curricular ao Professor Orientador

120 dias corridos

Apresentação do Relatório Final de Estágio
Não Curricular ao Professor Orientador

180 dias corridos

Entrega da Documentação Original Final de
Estágio Curricular na CAE

140 dias corridos

Entrega da Documentação Original Final de
Estágio Não Curricular na CAE

180 dias corridos

A partir da data de aviso de
deferimento do estágio
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Interposição de Recurso contra:
- Indeferimento de Solicitação de Matrícula,
Aproveitamento ou Equivalência no Estágio
Curricular;

10 dias corridos

A partir da data de aviso do
indeferimento ou do conceito
obtido

- Conceito no Estágio Curricular.

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco A · Torre 2 · 6º andar · Fone: (11) 4996.7950
dac.cmcc@ufabc.edu.br

