
 

 

 

 

 
 

Este documento tem como objetivo ajudar a esclarecer dúvidas para quem 

estará em ESO. 
O ESO é componente obrigatório para a integralização do Currículo do Curso 

de Zootecnia – CAMPUS BELÉM, que atende as Diretrizes Nacionais de 2006. 

 

 

1. O que é o ESO? 

O Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) é uma 

ATIVIDADE ESPECÍFICA semelhante ao estágio 

extracurricular só que OBRIGATÓRIO, definido no PPC 

do curso com carga horária estabelecida. 

 

2. Qual o valor da CARGA HORÁRIA DO ESO que o 

DISCENTE PRECISA CUMPRIR? 

Para o curso de Zootecnia o discente cumpre o ESO 

com 306h. 

 

3. Quando posso fazer o ESO? 

O ESO poderá ser realizado a partir do sexto período 

do curso considerando controle realizado pela CTES. 

 

4. O que é CTES? 

CTES é a COMISSÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO E ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO. 

 

5. O que a CTES faz? 

Controle as ATIVIDADES ESPECÍFICAS – ESO e TCC, 

fazendo cumprir as regras de funcionamento 

determinas pelo PPC do curso e Regulamento de 

Ensino da UFRA, apresentando e controlando o 

cronograma de execução das atividades inerentes a 
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cada semestre, com base nos discentes aptos a 

matrícula e lançamento das notas finais. 

 

6. Quero me matricular em ESO, como proceder? 

A partir do sexto semestre o discente que desejar 

começar a contabilizar a carga horária para 

consolidação do ESO deverá: 

a. Definir um orientador de ESO 

b. Se for realizado fora da UFRA precisará de um 

SUPERVISOR, mas se for dentro da própria UFRA o 

ORIENTADOR poderá exercer esta função. 

c. Preencher o formulário ANEXO I e ANEXO II 

d. Atender ao prazo de matrícula conforme 

calendário da UFRA. 

e. Se for realizado fora da UFRA precisará do 

documento TERMO DE COMPROMISSO que será 

assinado pelo representante da EMPRESA 

(CONCEDENTE), pelo representante da 

INSTITUIÇÃO (Determinado pela UFRA) e pelo 

Estagiário. 

f. Tem que ter SEGURO DE VIDA vigente. Independe 

se o ESO estará sendo realizado dentro ou fora da 

UFRA. 

 

7. Posso fazer o ESO depois do TCC? 

A ordem, segundo o PPC do curso, é fazer o ESO 

primeiro para depois fazer o TCC. A matrícula e 

consolidação da atividade no SIGAA acontecerá 

nesta ordem. No entanto, há situações excepcionais 

que serão manejadas sob o controle da CTES. Cada 

caso será avaliado, considerando a razoabilidade e o 

atendimento às normas vigentes. Nesta situação é 

imprescindível planejar juntamente com a CTES. 

 

8. O curso de zootecnia possui um período 

específico para fazer apenas o ESO? 

Sim, o nono período. Esperamos que neste período o 

discente tenha contemplado todas as disciplinas 



 

obrigatórias e eletivas. Esta situação permitirá que o 

discente possa fazer o ESO fora da UFRA sem prejuízo 

para a sua formação.  

Lembre-se que o curso de Zootecnia é de 10 

semestres, sendo que o 9 é reservado para o 

ESO e o 10 para o TCC. 

 

9. Quem poderá ser meu orientador? 

Um professor DOUTOR, do quadro do curso ou da UFRA 

que tenha relação com a temática escolhida para o 

ESO. Importante lembrar que a temática tem que ter 

ligação com o curso de Zootecnia. 

 

10. Quem preparar o TERMO DE COMPROMISSO DO 

ESTAGIÁRIO? 

Haverá um modelo específico, onde será informado a 

apólice de seguro, o representante da EMPRESA 

externa e o representante da UFRA. A Unidade na UFRA 

responsável por esta ação será a PROEX. O termo de 

compromisso só será necessário para estágio fora da 

UFRA. 

 

11. Qual o papel do SUPERVISOR? 

Supervisionar as atividades desenvolvidas durante o 

estágio, orientando e controlando a presença e a 

correta condução das ações. 

 

12. É obrigatório ter o seguro de vida? 

Sim, o DISCENTE que não estiver segurado não poderá 

ser MATRICULADO em ESO.  

 

13. De quem é a responsabilidade do seguro de vida? 

Da UFRA, através da PROEX. A lista de discentes que 

solicitaram o ESO será preparada pela CTES e 

informada à instância superior através da 

Coordenadoria do Curso. Em caso excepcional, 

quando por algum motivo o discente não for atendido 



 

pelo seguro, o mesmo poderá fazer um seguro 

particular, sendo necessário arcar com este custo. 

 

14. Cumpri as 306 horas do ESO, e agora? 

Dentro do cronograma apresentado pela CTES para o 

período de entrega e avaliação do relatório, o 

discente entregará as versões para análise. A 

comprovação da execução da carga horário será 

data pelo ORIENTADOR através de uma DECLARAÇÃO 

(formulário próprio). O SUPERVISOR deverá validar 

também a frequência. 

 

15. Como o DISCENTE será avaliado? 

Pelo ORIENTADOR, pelo SUPERVISOR e por um 

avaliador indicado pela CTES. 

 

16. O ESO reprova? 

Sim, embora não seja uma disciplina, o mesmo é 

avaliado por uma escala que via de 0 a 10. Para ser 

aprovado o discente precisará atingir no mínimo 6,0 

(seis). Se reprovar terá que fazer a matrícula 

novamente e seguir com os procedimentos até a 

entrega, novamente, do relatório. 

 

17. É necessário entregar o RELATÓRIO DO ESO 

corrigido para consolidar a nota na atividade? 

Sim, o relatório precisa ser corrigido e deverá seguir as 

normas de escritas definidas pela Biblioteca da UFRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  


