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APRESENTACAO

O Nucleo de Estagios Supervisionados do Sertao Alagoano (NESSA), criado em 30 de abril de 

2021, por iniciativa da Dire9ao Academica e das Coordena9oes de Estagio Supervisionado dos cursos 

de gradua9ao da \}¥hh-Campus do Sertao, e composto por docentes e servidores/as tecnicos, com o 

proposito de sistematizar a organiza9ao, o planejamento e a execu9'ao dos Estagios Supervisionados 

obrigatorios e nao obrigatorios nessa Unidade Academica.
O NESSA realiza suas atividades levando em considera9ao o que se apresenta na Lei n°. 1 1.788, 

de 25 de setembro de 2008, que dispoe sobre o estagio de estudantes, assim como o que se determina 

na Resolu9ao n°. 95/2019 - CONSUNI/UFAL, de 10 de dezembro de 2019, buscando respeitar as 

especificidades de cada curso de gradua9ao do campus, fortalecer as a9oes de Estagio, dar maior 
visibilidade as atividades propostas e efetuadas pelos agentes desse componente curricular, a saber: 
professores/as orientadores/as, professores/as supervisores/as, estagiarios/as e sujeitos atingidos nos 

diversos campos de estagio.



»



1 INTRODU^AO

De acordo com a Lei n°. 11.788/2008, o Estagio e entendido como urn ato educative escolar 
supervisionado que visa a preparaqao para o trabalho produtivo, o' qual objetiva proporcionar ao/a 

estudante em formaqao um contato inicial com o seu future campo de atuagao profissional. Ele pode 

ocorrer de forma obrigatoria - legislado e de acordo com projeto curricular do curso - e nao- 
obrigatoria - entendido como atividade opcional.

O Estagio se configura como possibilidade de o/a estudante conhecer a realidade da profissao, 
estreitando as rela^oes entre teoria e pratica, assim como aproximar a Universidade das institui9oes 

- os campos de estagio por meio de parcerias nas diversas areas de atua9ao. A Universidade Federal 
de Alagoas-Ctfw/w.? do Sertao busca garantir aos discentes o direito a fonna9ao academico- 
profissional. O NESSA e fundado nesse contexto, com o intuito de articular e sistematizar as a9oes 

de estagio dos diferentes cursos da \JYKL-Campus do Sertao.
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2 OBJETIVOS

GERAL:

• Sistematizar a organiza9ao, o planejamento, execu^ao e avaliac^ao dos Estagios 

Supervisionados na AL-Campus do Sertao.

ESPECIFICOS:
• Sistematizar a9oes avaliativas e executar agoes conjuntas de interveneao junto aos campos de 

Estagio Supervisionado;
• Organizar e promover evento semestral e/ou anual a fim de socializar experiencias bem 

sucedidas concementes aos Estagios Supervisionados, incitando debates qualificados e 

valorizando esse componente curricular para a formaqao inicial de graduandos/as;
• Promover encontros bimestrais dos/as membros/as do NESSA para planejar, executar, 

socializar e avaliar as a9oes desenvolvidas nos diversos campos de Estagio, a fim de promover 
a9oes de interven9ao e dar continuidade a forma9ao pos-campo de Estagio.
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3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Para o bom desenvolvimento das atividades, visando a atingir os objetivos e perspectivas 

academicas, o NESSA se estabelece na Universidade Federal de Alagoas - Campus do Sertao com a 

seguinte composi^ao:
• Dire^ao academica;
• Coordenagao de Gradua^ao (COGRAD);
• Coordena9ao academica da Unidade de Santana do Ipanema;
• Coordena^oes de Estagio Supervisionado dos seis cursos de gradua^ao da \J>¥\L-Campus do 

Sertao;
• Coordenaijoes dos NDEs (Nucleo Docente Estruturante);
• Representatjao estudantil (uma das licenciaturas / uma dos bacharelados (Eixo tecnologia / 

Eixo gestao).
• Representa<;ao da parte concedente de Estagio supervisionado.

Considerando as especificidades dos cursos de graduatpao do campus, o NESSA sera composto 

tambem por duas Comissoes intemas, que terao como representantes um/a dos/as coordenadores/as 

de Estagio Supervisionado dos cursos de graduagao da CYAL-Campus do Sertao, a saber:

• Comissao de Estagio Supervisionado nas licenciaturas

Esta Comissao fica responsavel por garantir o acompanhamento e avaliagao das atividades de 

Estagio nos cursos de Licenciatura - Historia, Geografia, Letras/Lingua Portuguesa e Pedagogia - 

considerando sua organizagao e a elaboragao de materiais de apoio e/ou regulamentagao 

complementar, promogao de reunides ordinarias e/ou extraordinarias, divulgagao e socializagao de 

programagao de atividade a fim de atender as demandas decorrentes do cumprimento deste 

componente curricular.

• Comissao de Estagio Supennsionado nos bacharelados
Esta Comissao fica responsavel por garantir o acompanhamento e avaliagao das atividades de 

Estagio nos cursos de Bacharelado - Engenharia Civil, Engenharia de Produgao, Ciencias Contabeis 

e Economia -, considerando sua organizagao e elaboragao de materiais de apoio, promogao de 

reunioes ordinarias e/ou extraordinarias, divulgagao e socializagao de programagao de atividade a fim 

de atender as demandas decorrentes do cumprimento deste componente curricular.



'



4 ATRIBUICOES/ACOES

Considerando os objetivos propostos por esse nucleo, apresentam-se como atribui9oes:

1. Promover discussoes em tomo dos Estagios Curriculares Supervisionados na UFAL; 
Oferecer apoio tecnico aos agentes envolvidos nos estagios, a fim de colaborar para a sua 

efetividade e permanente desenvolvimento;
Cumprir e fazer cumprir a legislate aplicavel aos estagios, bem como as normas e rotinas 

das unidades concedentes;

Apresentar as demandas para formaliza^ao/renovagao de convenio de estagio a Gerencia de 

Estagios Curriculares - Gest/PROGRAD;
Apresentar a Coordenadoria de Acordos e Convenios (CAC) da \1YAL-Campus do Sertao as 

demandas para a formaliza^ao/renovacao de Termos de Coopera^ao Tecnica com as possiveis 

empresas e unidades concedentes de estagios.
Promover encontros formativos para oriental' docentes orientadores, supervisores tecnicos e 

discentes-estagiarios quanto as suas atribui^oes em relat^ao aos estagios;
Promover encontros para avaliar as atividades de estagios com a participa^ao de discentes- 
estagiarios, docentes orientadores, supervisores tecnicos e representantes dos campos de 

estagio;
Fazer cumprir a determinate da UFAL que formaliza as redoes de Estagios Obrigatorios e 

Nao-obrigatorios dos cursos atraves de Termos de Compromissos com discentes-estagiarios 

e com as partes concedentes, mediante avaliato das instances das concedentes;
Fazer cumprir a determinate da UFAL, de indicate de onentador da instituito de ensino 

e da entidade concedente do estagio, bem como supervisor por parte da unidade concedente; 
Estabelecer as normas gerais para a formato de uma Politica de ECS na UFAL;
Orientar a elaborate de um Manual de Orientagao de Estagio no ambito da UFAL-Campus 

do Sertao;

Promover eventos ou agoes de divulgagao, discussao e formato para os ECSs.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
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4.1 ACOES DO NESSA

As atividades realizadas pelo NESSA se darao de modo permanente, buscando a promosao 

de algumas asoes, dentre as quais:

a) encontros periodicos, preferencialmente no inicio de cada semestre letivo, com as partes 

concedentes do Estagio, os/as docentes orientadores/as e os/as estagiarios/as a fim de definir 
as a^oes e atividades previstas para o periodo letivo;
realiza9ao de evento anual para socializa9ao de a9oes realizadas no ambito de componentes 

curriculares de Estagio Supendsionados, tendo como publico-alvo a comunidade universitaria 

do campus, a comunidade escolar do ensino basico e a comunidade externa em geral.

b)

Nucleo de Estagio Supervisionado do Sertao Alagoano
NESSA

UFAL - CAMPUS DO SERTAO
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SERVING PUBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

CAMPUS DO SERTAO

Reuniao Camara academica do Conselho Provisorio do Campus do Sertao

No dia 28 de setembro de 2021, as 8:30, reuniu-se a Camara academica do Conselho 
Provisorio do Campus do Sertao para apreciar os processes' abaixo detalhados, assim 
como emitir seus respectivos pareceres.

Processo 23065.022829/2021-84

Aprovar a Resohn^ao do Colegiado do Curso de Engenharia de Produgao do Campus do 
Sertao (UFAL), a Resolu^ao n° 03/2018 - referente a Carga Horaria Flexivel 
Associadas as Atividades Complementares.

Parecer/Despacho

A Camara aprova e vota favoravel o texto da Resolugao proposta, porem faz algumas 
consideragoes:

1. Constar, no art. 1°, a informagao sobre a carga horaria total das Atividades 
Complementares do curso de Engenharia de Produgao, 200h.

2. Constar, ao final da resolugao, data (dia/mes/ano), numero da reuniao em que a 
Resolugao foi aprovada no Conselho Provisorio do Campus do Sertao.

Processo 23065.022830/2021-57

Autorizar a realizagao de estagio obrigatorio do discente Lucas Nascimento (matricula 
16212179) no laboratorio de Materials sob a supervisao do Prpf. Alexandre Lima.

Parecer/Despacho

A Camara aprova e vota favoravel a realizagao do estagio supervisionado no laboratorio 
de Materials sob a supervisao do Prof. Alexandre Lima., porem faz algumas 
consideragoes:

1. Insergao, ao processo, do Termo de responsabilidade assinado pelo estagiario e 
pelo supervisor.
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2. Retificar a data do memorando da coordena^ao de curso. Consta reuniao no dia 
16 de outubro de 2021.

Processo 23065.022838/2021-35

Aprovar a Resolusao do Colegiado do Curso de Engenharia de Produce do Campus do 
Sertao (UFAL), a Resolu^ao n° 01/2018 - referente a Defesa do Trabalho de Conclusao 
de Curso no Fonnato de Artigo Cientifico (versao atualizada em 08 de junho de 2020).

Parecer/Despacho

A Camara aprova e vota favoravel o texto da Resolu^ao proposta, porem faz algumas 
considera9oes:

1. Constar, ao final da resolu^ao, data (dia/mes/ano), numero da reuniao em que a 
Resolugao foi aprovada no Conselho Provisorio do Campus do Sertao.

2. A titulo de sugestao, a Camara academica recomenda o colegiado do curso de 
Engenharia de Produgao a consultar a biblioteca quanto a orientagoes para o 
deposito do trabalho de conclusao de curso.

Processo 23065.023967/2021-10

NORMATIVAS DO NUCLEO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO DO SERTAO 
ALAGOANO (NESSA)

Parecer/Despacho

A Camara aprova como favoravel as Normativas gerais do Nucleo de Estagio 
Supervisionado do Sertao Alagoano (NESSA), porem faz a seguinte consideragao:

3. Apos aprovadas as Normativas gerais do NESSA, constar, ao final do referido 
documento, data (dia/mes/ano), numero da reuniao em que as Normativas foram 
aprovadas no Conselho Provisorio do Campus do Sertao.

Assinatura

Aluisio Norberto dos Santos 
Helio Felipe Freitas de Almeida Silva 
Antonio Pedro de Oliveira Netto 
Joao Alves Pereira 
Thiago Trindade Matias

Camara academica do Conselho Provisorio do Campus do Sertao 

Delmiro Gouveia, 28 de setembro de 2021
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SERVING PUBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

CAMPUS DO SERTAO
1
2
3

ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO PROVISORIO DO
CAMPUS DO SERTAO/2021

4
5
6
7 Aos (28) vinte e oito dias do mes de setembro do ano de dois mil e vinte e um, as dez boras,
8 inicia-se a 35 Reuniao Ordinaria do Conselho Provisorio do Campus do Sertao, de forma virtual,
9 em virtude da pandemia do novo coronavirus. 0 Diretor-Geral, Prof. Agnaldo Jose dos Santos,

10 presidm a sessao que contou com a presen^a de (19) dezenove membros do Conselho, entre
11 titulares e suplentes, a fim de tratar da seguinte Pauta: 1. Processos enviados "ad
12 referendum"; 2. Processos das Camaras Administrativa e Academica; 3. Informes.

13

Inicialmente, foram homologados os nomes dos novos conselheiros, representantes 
enviados pelo Forum dos representantes tecnicos: Joao Alves Pereira (Titular: SIAPE 2352478) 
e Rafaela Lima de Araujo (Suplente: SIAPE 2172351).

Apos abrir a reuniao, o professor Agnaldo apresentou a ata da reuniao anterior, que foi 
aprovada por unanimidade. Na sequencia, houve um pedido do servidor Giancarlo para ter sua 
demanda apresentada primeiro, ja que teria um compromisso urgente em seguida. A 
solicita^ao foi deferida pelos conselheiros.

*Processo 23065.023306/2021-09: Remo?ao de pessoal - ENCAMINHAMENTO: Aprovado o 
parecer da Camara Administrativa, com a condicionante de que © professor Agnaldo ira entrar 
em contato com a PROGEP e com Danilo, a fim de saber sobre a possibilidade de nomea?ao do 
proximo candidate, caso Danilo nao assuma. Assim, seria dado celeridade para que o proximo 
da lista seja nomeado para o Campus do Sertao. O professor Agnaldo faria o ad referendum 
complementar (com os demais elementos) e entraria em contato com o Diretor do Campus 
Arapiraca, pois ele tambem precisa se manifestar.

14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28 1 - PROCESSOS ENVIADOS AD REFERENDUM

A - 23065.010713/2021-35 - Aproveitamento do docente Lyneker Souza para o Campus do 
Sertao: APROVADO (Absten^ao da professora Alline)

B - 23065.013557/2021-71 - Grupo Interdisciplinar de Pesqulsa em Engenharia/Professor 
Odair: APROVADO (Absten?ao da professora Alline)

C - 23065.002752/2020-33 - Autoriza^ao para atividade esporadica/Professor Esdras dos 
Santos: APROVADO por unanimidade

D - 23065.003639/2020-43 - Autorizafao para atividade esporadica/Professor Jose August© 
de Medeiros: APROVADO por unanimidade

E - 23065.020000/2021-31 - Autoriza^ao para atividade esporadica/Professor Flavia Jorge - 
APROVADO por unanimidade

F - 23065.022485/2021-60 - Autoriza^ao para atividade esporadica/Professor Karlisson 
Andre - Aprovado, com a condicionante da aprova^ao da coordena^ao do curso. O Professor 
Netto, que estava presente, declarou que a autoriza^ao e algo simples e ficara pronto logo.

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40
41





42 2 - Processos de estagio probatorio (Havia estudante presente na votacao - Wellington
43 Santos) -Todos foram APROVADOS por unanimidade

Processo Sipac/Relatorio RANome

23065.016864/2020-25/ 2a. Avalia?ao de Estagio 
Probatorio

Rafael Kloeckner 14

23065.001177/2021-69/ 2a. Avalia^ao de Estagio 
Probatorio

Alline Thamyres Claudino da Silva 16

23065.001881/2020-76/ 2a. Avaliagao de Estagio 
Probatorio

Adeilson da Silva Alves 16

23065.011920/2020-41/ 3a. Avaliagao de Estagio 
Probatorio

16Ana Paula Solino Bastos

23065.038640/2013-66/3a. Avaliagao de Estagio 
Probatorio

16Alexandre Nascimento de Lima

26065.014143/2020-63/la. Avaliagao de Estagio 
Probatorio

16Debora Raquel Hettwer Massmann

23065.012657/2013-93/2a. Avaliagao de Estagio 
Probatorio

16Arua Silva Lima

23065.038618/2013-16/3a. Avaliagao de Estagio 
Probatorio

14Arua Silva Lima

23065.001974/2012-01/la. Avaliagao de Estagio 
Probatorio

16Sheyla Farias Silva

23065.016558/2013-81/2a. Avaliagao de Estagio 
Probatorio

16Sheyla Farias Silva

23065.003089/2014-ll/3a. Avaliagao de Estagio 
Probatorio

16Sheyla Farias Silva

23065.008081/2013-60/3a. Avaliagao de Estagio 
Probatorio

14Adriana Deodato Costa

44

3 - Processos de progressao (Havia estudante presente na votacao - Wellington Santos) -45
46 Todos foram APROVADOS por unanimidade

Conceit©Processo Sipac/ProgressaoNome

23065.013 187/2021-70/ Adjunto 1 para Adjunto 2 AMonica Regina Nascimento dos 
Santos

23065.014429/2021-98/Adjunto 2 para Adjunto 3 AMonica Regina Nascimento dos 
Santos

23065.012891/2021-11/ Associado 1 para Associado 2 ARoberval Felippe Pereira de Lima

23065.020904/2021-67/ Associado 2 para Associado 3 AOdair Barbosa de Moraes

23065.018385/2020-86/ Assistente 1 para Assistente 2 AAlline Maria Pereira Nogueira

23065.029804/2019-50/ Adjunto 1 para Adjunto 2 AVictor de Almeida Nobre Pires

23065.017376/2021-69/ Adjunto 2 para Adjunto 3 AVictor de Almeida Nobre Pires
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23065.016281/2021-49/ Adjunto 1 para Adjunto 2Rodrigo Fernandes de Moura Melo A

23065.007547/2021-60/ Adjunto 1 para Adjunto 2Manoel Valquer Oliveira Melo A

23065.0013636/2021-72/Associado 1 para Associado 2Maria Aparecida Silva A

23065.021308/2021-23/Assistente 2 para Adjunto 1Leandro da Costa Lopes A

Rogerio de Jesus Santos 23065.0002383/2021-02/Assistente IB para Assistente B
2B

47

48 4 - PROCESSOS DA CAMARA ADMINISTRATIVA

A - 23065.002307/2019-12 - Progressao docente/Professor Fernando Coelho - O conselho do 
Campus manifesta seu apoio a demanda do Professor Fernando, no entanto, por ser de sua 
competencia solucionar questoes decididas em outras instancias administrativas da UFAL, 
orienta o professor a procurar auxilio junto ao setor jundico da ADUFAL (Aprovado com duas 
absten?6es - Professora Suana e Professor Vagner Bijago)

B - 23065.019547/2020-43 - Redistribui^ao de pessoal/Maria Edilma - Aprovado, por 
unanimidade, o parecer da Camara Administrativa.

C - 23065.022485/2021-60 - Atividade esporadica/Professor Karlisson Andre - Aprovado, por 
unanimidade, o parecer da Camara Administrativa.

D - 23065.023364/2021-92 - Afastamento docente para Pos-Doutorado/Professor Victor de 
Almeida - Aprovado (com a absten^ao do professor Victor) o parecer da Camara 
Administrativa.

49
50
51
52
53

54
55

56
57

58
59
60

E - 23065.003808/2021-36 - Mudan^a de regime de trabalho/Professor Rodrigo Jose da 
Costa - Aprovado, por unanimidade, o parecer da Camara Administrativa.

61
62

63

64 5 - PROCESSOS DA CAMARA ACADEMICA

65 A - 23065.022829/2021-84 - Resolu^ao do Colegiado do Curso de Engenharia da Produgao do
66 Campus do Sertao - Referente a carga horaria flexivel (Resolu?ao 03/2018)/Professora Alline
67 -Aprovado (com a absten^ao da professora Alline - Coordenadora de Engenharia da Produgao)
68 o parecer da Camara Academica.

69 B - 23065.022830/2021-57/ - Realizagao de estagio obrigatorio do aluno Lucas Nascimento
70 (16212179) no Laboratorio de Materials, sob a supervisao do professor Alexandre Lima
71 (INTERESSADA: Professora Alline) - Aprovado (com a absten^ao da professora Alline -
72 Coordenadora de Engenharia da Produgao) o parecer da Camara Academica.

73 C - 23065.022838/2021-35/ - Resolucao do Colegiado de Engenharia da Produ$ao do Campus
74 do Sertao - Defesa do ICC no formato de artigo cientifico (Professora Alline) - Aprovado
75 (com a abstengao da professora Alline - Coordenadora de Engenharia da Produgao) o parecer
76 da Camara Academica.

D - 23065.023967/2021-10 - Normativas do NESSA (Nucleo de Estagio Supervisionado) -
Aprovado, por unanimidade, o parecer da Camara Academica.

77
78

79
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80 6-INFORMES

A - Tecnico Bennet: Predio de Santana do Ipanema - Em breve, ocorrera a mudanga definitiva. 
A unica pendencia e finalizar a instalagao da internet.

81
82

B - Professor Thiago: Anunciou a III Jornada Academica do Campus do Sertao - Sera realizada 
em dezembro, do dia 01 ao dia 03. Evidenciou a participa?ao dos tres segmentos da UFAL 
(docentes, discentes e tecnicos).

83
84
85

C - Professor Agnaldo: A UFAL conseguiu dois carros, por meio de uma parceria com a 
CODEVASF

86
87

D - Professor Agnaldo: Novo predio no Campus do Sertao, destingdo a pbs-gradua?ao

E - Professor Agnaldo: Libera?ao da sala de convivencia para o NEABI, em cumprimento a 
resolu?ao que criou o NEABI no Consuni.

88

89
90

Encerrada a reuniao, eu, Frederico Joaquim Gomes de Mello Farias, lavrei esta ata, que 
segue, abaixo, com os nomes dos conselheiros presentes.

91
92

93

Agnaldo Jose 
Alline Silva 
Aluisio Santos 
Antonio Netto 
Ataniel Gomes 
Bennet Souza 
Eltern Campina 
Fabia Silva 
Giancarlo Torres 
Helio Silva 
Herman! Magalhaes 
Joao Pereira 
Laila Silva 
Lilian Figueiredo 
Marilza Pavezi 
Suana Silva 
Vagner Bijago 
Victor Pires 
Wellington Santos

94
95
96
97

dos Santos
Geral

Agnaldo

Campus
Mat. Sl/^£ 2546472

98 Dire99 /UFAL
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
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