
Regulamento do Núcleo Docente Estruturante 

 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Civil da Faculdade 
Educacional Araucária. 
 
Art. 2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é órgão consultivo e de 
assessoramento, vinculado ao Colegiado do Curso, responsável pela concepção 
e atualização do Projeto Pedagógico do Curso e tem, por finalidade, a 
implementação do mesmo. 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NDE 
 

Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE): 
 
I. participar efetivamente da elaboração do Projeto Pedagógico do curso definindo 
sua concepção e fundamentos; 
 
II. participar efetivamente da construção do perfil profissional do egresso do curso; 
 
III. participar da revisão e atualização periódica do projeto pedagógico do curso 
para análise a aprovação do Colegiado de Curso; 
 
IV. supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas 
pelo Colegiado;   
 
V. analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 
 
VI. promover a integração de modo transversal, contínua e permanente do curso, 
respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico; 
 
VII. acompanhar as atividades do corpo docente, encaminhando ao Colegiado de 
Curso sugestões para contratação e/ou substituição de docentes, quando 
necessário. 
 
VIII. planejar e acompanhar as atividades complementares e de extensão 
executadas pelo curso; 
 
IX. produzir trabalhos científicos de interesse do curso. 
 



 
CAPÍTULO III 

 
DA CONSTITUIÇÃO DO NDE 

 
Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) será constituído pelo: 
I. Coordenador do Curso, como seu presidente, e; 
II. 5 (cinco) professores atuantes no curso. 

CAPÍTULO IV 
 

DA TITULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS DOCENTES DO N DE 
 

Art. 6º. Os docentes que compõem o NDE devem possuir, preferencialmente, a  
titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu. 
Parágrafo Único O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente do 
curso, que exerçam liderança acadêmica mo âmbito do mesmo, percebida na 
produção de conhecimentos ma área, no desenvolvimento do ensino, e em outras 
dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o 
desenvolvimento do curso. 

CAPÍTULO VI  
 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NDE 
 

Art. 8º. Compete ao Presidente do NDE: 
I. Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 
II. representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 
III. encaminhar as deliberações do NDE; 
IV. designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE 
e um 
membro do mesmo para secretariar e lavrar as atas; 
V. coordenar a integração com o Colegiado de Curso e outros setores da 
Instituição. 

CAPÍTULO VII 
 

DAS REUNIÕES 
Art. 9º. O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu 
Presidente, uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado 
pelo Presidente ou pela maioria de seus membros. 
Art. 10. As decisões do NDE serão tomadas por maioria de votos, com base no 
número de presentes. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 11.  Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE ou pelo Colegiado de 
Curso, de acordo com a competência dos mesmos. 



ANEXO II – Regulamento para os Estágios 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE 

ENGENHARIA MECÂNICA 

DOS ESTÁGIOS E SUAS FINALIDADES 
 
Art. 1 - Estágio Supervisionado no Curso de Mecatrônica Industrial é uma atividade curricular 
obrigatória, integrante do Projeto Pedagógico do Curso e deve ser realizado em conformidade com 
a Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional (LDB n.º 9.394/96) que estabelece a 
regulamentação para o Estágio Supervisionado. 
 
Art. 2 - Por isso, o Estágio Supervisionado deve oportunizar a relação prática/teoria/prática e deve 
ajustar-se aos dispositivos do Decreto n.º 87.497 de 18 de agosto de 1982, que regulamenta a Lei 
n.º 6.494, de 07 de dezembro de 1977, que dispõe sobre o estágio de estudantes de 
estabelecimentos de ensino superior, entre outros, e que nos parágrafos do seu Artigo 1.º, 
ressalta: 
 
§ 1º - “O Estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de proporcionar 
experiência prática na linha de formação do estagiário, devendo o aluno estar em condições de 
realizar o estágio segundo disposto na regulamentação da presente Lei” (Redação dada pela Lei 
n.º 8.859, de 23/03/1994); 
 
§ 2º – “Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem e ser 
planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, 
programas e calendários escolares” (Incluídos pela Lei n.º 8.859, de 23.03.94). Já no seu Artigo 
4.o menciona que: “O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza [...]”. 
 
Art. 3 -De acordo com a Lei n.º 6.494/77 e o Decreto n.º 8.7497/82 , todo estágio é curricular, 
sendo definido como o percurso educacional que o estudante desenvolve na instituição de ensino. 
No curso de Engenharia Mecânica, o estágio é obrigatório, por isso conta com programa de 
aprendizagem denominado Estágio Curricular. 
 
 
DA MATRÍCULA 
 
Art. 4 - O Estágio Curricular Obrigatório é considerado disciplina/unidade curricular obrigatória do 
Curso de Engenharia Mecânica.  
 
Art. 5 - Poderá ser matriculado na disciplina/unidade curricular de Estágio Curricular Obrigatório o 
estudante que estiver regularmente matriculado na FACEAR a partir do 9º e 10º períodos.  
 
Art. 6 - A carga horária referente à disciplina/unidade curricular Estágio Supervisionado não será 
computada para efeito da carga horária semanal máxima permitida para o estudante. 
 
DO LOCAL DE REALIZAÇÃO 
 
Art. 7 - O Estágio será realizado em organizações públicas, privadas ou do terceiro setor, que 
apresentem condições de proporcionar experiência prática na área de Engenharia Mecânica, ou 
desenvolvimento sociocultural ou científico, pela participação em situações de vida e de trabalho 
no seu meio. 
 
Art. 8 - O Estágio Supervisionado Obrigatório poderá ser desenvolvido em mais de uma Unidade 
Concedente de Estágio, sendo que a atuação do estudante em cada uma delas não deverá ser 
inferior a 50 (cinquenta) horas. 

 



Parágrafo único – Será permitida a complementação do estágio, na mesma ou em outra unidade 
concedente de estágio, após aprovação de novo Plano de Estágio e assinatura de novo Termo de 
Compromisso de Estágio. 
 
Art. 9 - O estudante que exercer atividade profissional correlata ao seu curso na condição de 
empregado devidamente registrado, autônomo ou empresário, ou ainda atuando oficialmente em 
programas de incentivo à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, poderá valer-se de 
tais atividades para efeitos de realização do seu Estágio Curricular Obrigatório, desde que 
atendam o Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Mecânica. 
 
§ 1° - A aceitação como estágio do exercício das at ividades referidas no caput deste artigo 
dependerá de decisão do Professor Responsável pela Atividade de Estágio do respectivo curso, 
que levará em consideração o tipo de atividade desenvolvida e a sua contribuição para a formação 
profissional do estudante. 
 
§ 2° - As atividades de pesquisa científica, desenv olvimento tecnológico, a que se refere o caput 
deste artigo, são entendidas como aquelas realizadas por estudantes bolsistas, vinculados a 
órgãos de fomento, ou voluntários. 
 
 
DA DURAÇÃO E DA JORNADA DIÁRIA DO ESTÁGIO 
 
Art. 10 - A duração mínima do Estágio Supervisionado, definida no projeto pedagógico do curso de 
Engenharia Mecânica atendendo a legislação vigente é de 300 horas. 
 
§ 1° - A data de assinatura do instrumento jurídico  firmado entre a FACEAR, a Unidade 
Concedente do Estágio e o Estudante é a data a partir da qual a duração do estágio é 
contabilizada. 
 
§ 2° - O estudante que deixar de cumprir as ativida des de estágio nas datas previstas e divulgadas 
pela Coordenação de Curso, perderá o direito de avaliação do Relatório de Estágio naquele 
período letivo. 
 
Art. 11 - A jornada diária do Estágio será compatível com o horário escolar do estudante, devendo 
constar no termo de compromisso e não ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 
semanais 
 
DAS COMPETÊNCIAS DAS PARTES ENVOLVIDAS 
 

SEÇÃO I 
FACEAR 

 
Art. 12 – À FACEAR, por meio da coordenação de Engenharia Mecânica, compete: 
I. divulgar o curso de Engenharia Mecânica junto às organizações regionais, visando a busca de 
oportunidades de Estágio; 
II. divulgar as oportunidades de Estágio; 
III. celebrar instrumentos jurídicos adequados para fins de Estágio; 
IV. prestar serviços administrativos de cadastramento de estudantes e de oportunidades de 
Estágio; 
V. fornecer ao estagiário a documentação necessária à efetivação do Estágio; 
VI. atuar como interveniente no ato da celebração do instrumento jurídico entre a Unidade 
Concedente de Estágio e o estagiário; 
VII. formalizar instrumento jurídico com Unidades Concedentes de Estágio;  
VIII. designar, ouvido o Coordenador do respectivo Curso, o Professor Responsável pela Atividade 
de Estágio em cada coordenação; 
IX. proporcionar, aos Professores Orientadores de Estágio, horários e condições para o 
desempenho de suas funções, para acompanhamento de cada estagiário nas atividades de 
Estágio desenvolvidas na Unidade Concedente de Estágio; 



X. quando solicitado, garantir o deslocamento dos Professores Orientadores de Estágio à Unidade 
Concedente de Estágio para acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos estagiários; 
XI. providenciar seguro de acidentes pessoais para o estagiário, quando a Unidade Concedente 
de Estágio não o fizer. 
 

SEÇÃO II 
DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

 
Art. 13 - À Unidade Concedente de Estágio compete: 
 
I. indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área 
de Mecatrônica Industrial, para atuar como Supervisor de Estágio; 
II. verificar e acompanhar a assiduidade do estagiário, inclusive o controle do horário através do 
registro de frequência; 
III. receber visita ou estar disponível para ser contatado pelo Professor Orientador de Estágio; 
IV. oferecer auxílio ao estagiário na forma de bolsa ou qualquer outra modalidade de 
contraprestação que venha a ser acordada entre as partes, respeitando a legislação em vigor; 
V. contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível 
com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso; 
VI. ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural; 
VII. garantir que o estudante somente inicie suas atividades de estágio após o trâmite dos 
instrumentos jurídicos afins, evitando a descaracterização da condição legal de estágio e possível 
entendimento da relação como possuidora de vínculo empregatício; 
VIII. celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando pelo seu 
cumprimento; 
IX. por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com 
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho. 
 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DO ESTÁG IO 
 

SEÇÃO I 
DO COORDENADOR DO CURSO 

 
Art. 14 - Ao Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica incumbe: 
 
I. Supervisionar o desenvolvimento das atividades de Estágio; 
II. Indicar um membro do corpo docente como Professor Responsável pela Atividade de Estágio 
na Coordenação; 
III. Criar instrumentos de avaliação do Estágio; 
IV. aprovar o Plano de Estágio apresentado pelo estudante, levando em consideração os objetivos 
estabelecidos neste Regulamento; 
V. validar matrícula do estudante na disciplina/unidade curricular de Estágio Curricular Obrigatório 
após aprovação do Plano de Estágio; 
VI. designar Professor Orientador de Estágio de acordo com sistemática adotada pela respectiva 
coordenação do curso; 
VII. organizar o procedimento de Avaliação de Estágio Curricular Obrigatório; 
VIII. fixar e divulgar datas e horários dos procedimentos de Avaliação de Estágio Curricular 
Obrigatório para avaliação das atividades desenvolvidas pelos estudantes concluintes do Estágio; 
IX. realizar a avaliação final do estagiário, efetuar o lançamento da nota; 
X. receber e analisar pedidos de validação da disciplina/unidade curricular Estágio 
Supervisionado; 
XII. comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização 
de avaliações escolares ou acadêmicas; 
XIII. divulgar este regulamento junto aos estudantes. 
 

SEÇÃO II 
DO PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTÁGIO 

 



Art. 15 - Ao Professor Orientador de Estágio incumbe: 
 
I. acompanhar o estagiário, na FACEAR e na Unidade Concedente de Estágio, durante o período 
de realização do estágio; 
II. exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 ( seis) meses, de 
relatório parcial de estágio; 
III. acompanhar a elaboração do Relatório de Estágio; 
IV. avaliar o Relatório de Estágio. 
 

SEÇÃO III 
DO ESTUDANTE ESTAGIÁRIO 

 
Art. 16 - Ao estudante estagiário incumbe: 
 
I. tomar conhecimento deste regulamento; 
II. apresentar o Plano de Estágio ao Professor Responsável pela Atividade de Estágio na 
Coordenação, no prazo mínimo de 10 (dez) dias antes da data prevista para o início da atividade 
do Estágio; 
III. assinar instrumento jurídico com a Unidade Concedente de Estágio, com interveniência da 
FACEAR; 
IV. acatar as normas da Unidade Concedente de Estágio; 
V. respeitar as cláusulas estabelecidas no instrumento jurídico; 
VI. uma vez concluído o estágio, apresentar o Relatório de Estágio ao Professor Orientador de 
Estágio; 
VII. apresentar, ao professor orientador, relatório parcial de estágio a cada 6 (seis) meses. 
 
DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO 
 

SEÇÃO I 
INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

 
Art. 17 - Para caracterização e definição do Estágio é necessária a existência de instrumento 
jurídico, entre a instituição de ensino e pessoas jurídicas de direito público e privado, onde estarão 
acordadas todas as condições de realização daquele estágio. 
 
Art. 18 - O Estágio será precedido da celebração do instrumento jurídico entre o estudante e a 
Unidade Concedente de Estágio, com interveniência da FACEAR 
 
Art. 19 - Ficam isentos da exigência dos instrumentos jurídicos referenciados nesta seção, os 
estágios dos estudantes enquadrados no Art. 45, Incisos I, II, III e IV. 
 

SEÇÃO II 
DO PLANO DE ESTÁGIO 

 
Art. 20 - O Plano de Estágio deverá ser apresentado pelo estudante ao Professor Responsável 
pela Atividade de Estágio, no prazo mínimo de 10 (dez) dias antes da data prevista para início da 
atividade de estágio, para análise e aprovação. 
 
Parágrafo Único – A aprovação do Plano de Estágio é condição prévia para a assinatura de 
instrumento jurídico entre o estudante e a Unidade Concedente de Estágio, com interveniência da 
FACEAR. 
 
 

SEÇÃO III 
DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 
Art. 21 - A avaliação do Estágio Curricular Obrigatório ocorrerá nos seguintes momentos, locais e 
condições: 
 



I. reunião de avaliação na FACEAR entre o Professor Orientador de Estágio e o estudante, 
quando transcorridas aproximadamente 50 (cinquenta) horas; 
II. contato do Professor Orientador de Estágio com a Unidade Concedente do Estágio; 
III. após a conclusão do Estágio, ou seja, cumprida a duração mínima do Estágio Supervisionado 
Obrigatório definida no projeto pedagógico do curso ou 100 (cem) dias letivos de seu início, com a 
apresentação do Relatório de Estágio, que deverá conter as atividades desenvolvidas e as duas 
avaliações anteriores. 
 
Art. 22 - A avaliação do Estágio não Obrigatório será feita pelo Professor Responsável pela 
atividade de Estágio. 
 
Art. 23 - Na avaliação das atividades desenvolvidas pelo estudante, serão consideradas: 
 
I. no caso do Estágio Supervisionado Obrigatório, a compatibilidade das atividades desenvolvidas 
com o projeto pedagógico do curso e com o Plano de Estágio; 
II. a qualidade e eficácia na realização das atividades; 
III. a capacidade inovadora ou criativa demonstrada através das atividades desenvolvidas; 
IV. capacidade de adaptar-se socialmente ao ambiente; 
 
Parágrafo Único - Em cada etapa da avaliação, serão utilizados instrumentos específicos criados 
pela Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica. 
 
Art. 24 - Concluído o Estágio Supervisionado Obrigatório, o estudante terá 30 (trinta) dias para 
entregar o Relatório de Estágio para o professor responsável pelo estágio.  
 
§ 1° - Para o estudante fazer a entrega deste relat ório este deve ter sido avaliado pelo Professor 
Orientador de Estágio e pelo Supervisor de Estágio. 
 
§ 2° - Ao avaliar o Relatório de Estágio, o Profess or Orientador de Estágio e o Supervisor de 
Estágio devem emitir um parecer sobre o relatório, bem como atribuir uma nota de 1 a 10 pontos.  
 
Art. 25 - A inobservância dos procedimentos estipulados na Seção III deste Capítulo implicará na 
reprovação do estudante na disciplina/unidade curricular de Estágio Supervisionado Obrigatório e 
na obrigatoriedade de realização de novo estágio. 
 
DO DESLIGAMENTO DO ESTUDANTE 
 
Art. 26 - O desligamento do estudante da Unidade Concedente de Estágio ocorrerá 
automaticamente após encerrado o prazo fixado no Termo de Compromisso de Estágio. 
 
Art. 27 - O estudante será desligado da Unidade Concedente de Estágio antes do encerramento 
do período previsto no Termo de Compromisso de Estágio nos seguintes casos: 
I. a pedido do estudante, mediante comunicação prévia à Unidade Concedente de Estágio; 
II. por iniciativa da Unidade Concedente de Estágio, quando o estudante deixar de cumprir 
obrigações previstas no Termo de Compromisso de Estágio, mediante comunicação ao estudante 
com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência; 
III. por iniciativa da FACEAR, quando a Unidade Concedente de Estágio deixar de cumprir 
obrigações previstas no respectivo instrumento jurídico; 
IV. por iniciativa da FACEAR quando o estudante infringir normas disciplinares da Instituição que 
levem ao seu desligamento do corpo discente; 
V. por iniciativa da FACEAR, quando o estudante não cumprir os procedimentos estipulados na 
Seção III do Capítulo VIII, implicando na sua reprovação na disciplina/unidade curricular de 
Estágio Curricular Obrigatório e na obrigatoriedade de realização de novo estágio em outra 
Unidade Concedente de Estágio; 
VI. por iniciativa da FACEAR, quando ocorrer o trancamento da matrícula, a desistência, o 
jubilamento ou a conclusão do curso pelo estudante;  
VII. quando o instrumento jurídico celebrado entre a FACEAR e a Unidade Concedente de Estágio 
for rescindido. 
 



Parágrafo Único - Ocorrendo o desligamento do estudante no caso previsto no Inciso II deste 
Artigo, a Unidade Concedente de Estágio comunicará o fato à FACEAR, e encaminhará para 
efeito de registro, até 3 (três) dias após o cancelamento, o Termo de Rescisão do instrumento 
jurídico firmado entre as partes, para análise e assinatura. 
 
VALIDAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 
 
Art. 28 - O estudante que exercer atividade profissional correlata ao seu curso na condição de 
empregado, empresário ou autônomo, poderá solicitar, no momento em que se exige o 
cumprimento do Estágio Supervisionado Obrigatório no curso de Engenharia Mecânica e 
respeitando a legislação vigente, a validação dessas atividades como Estágio Supervisionado 
Obrigatório, desde que apresente os seguintes documentos: 
 
I. na condição de empregado, declaração da organização onde atua ou atuou, em papel timbrado 
e dirigida à FACEAR, devidamente assinada e carimbada pelo representante legal da 
organização, indicando o cargo ocupado na empresa e as atividades profissionais 
desempenhadas pelo estudante, durante no mínimo 12 (doze) meses nos 2 (dois) últimos anos; 
II. na condição de empresário, cópia do Contrato Social, cartão do CNPJ da empresa, 
comprovando que o estudante participa ou participou do quadro societário da organização durante 
um período mínimo de 12 (doze) meses nos 2 (dois) últimos anos; 
III. na condição de autônomo, comprovante de seu registro na Prefeitura Municipal, comprovante 
de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) e carnê de contribuição ao INSS correspondente 
a um período mínimo de 12 (doze) meses nos 2 (dois) últimos anos. 
 
IV. relato das atividades desenvolvidas no formato de Relatório de Estágio. 
 
§ 1° - A validação, a que se refere o caput deste Artigo, deverá ser solicitada junto ao Professor 
Responsável pela Atividade de Estágio do curso. 
 
§ 2° - Aceito o pedido de validação do Estágio Curr icular Obrigatório, o Professor Responsável 
pela Atividade de Estágio do curso matriculará o estudante e lançará nota correspondente junto ao 
Departamento de Registros Acadêmicos da FACEAR. 
 
§ 3° - Uma vez indeferida a validação, o estudante deverá cumprir todas as etapas e atividades 
relativas ao Estágio Supervisionado, objeto deste Regulamento. 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 29 - O estudante deverá concluir o estágio no prazo máximo de conclusão do curso previsto 
no projeto pedagógico do respectivo curso. 
 
Art. 30 - Nos termos da legislação vigente, o estágio, em qualquer uma de suas modalidades, não 
cria vínculo empregatício. 
 
Art. 31 - Será permitida renovação do Estágio, desde que se obedeça ao prazo máximo 
estabelecido no Artigo 24 deste Regulamento. 



 


