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INTRODUÇÃO 

O Estágio de Vivência em Agricultura Familiar do Curso de Graduação em Agronomia 

da UFSC, campus Florianópolis, é curricular e tem como campo do estágio a unidade de 

produção agropecuária, preferencialmente no estado de Santa Catarina. 

Este estágio foi criado em 02 de março de 2020 como resultado do desmembramento da 

antiga disciplina AGR5403 – Vivência em Agricultura Familiar. O desmembramento 

resultou na criação de disciplinas teóricas, de extensão curricularizada, e o estágio 

propriamente dito, AGR5400 – Estágio de Vivência em Agricultura Familiar. 

Este Estágio tem por base a Resolução nº 1 da Câmara de Educação Superior, do Conselho 

Nacional de Educação/MEC, de 2/2/2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Graduação em Agronomia; a Lei Federal nº 11.788, de 

25/12/2008; a Resolução Normativa nº 73/CUn/2016, de 07/06/2016, que regulamenta os 

estágios curriculares dos estudantes dos cursos de graduação da UFSC, a Resolução nº 

17/CUn/1997, de 30/09/1997 que regulamenta os cursos de graduação da UFSC, e o 

Regulamento do Estágio de Vivência em Agricultura Familiar, interno ao Curso de 

Agronomia, aprovado dia 13 de agosto de 2021. 

Com a suspensão das atividades acadêmicas presenciais na UFSC no dia 16 de março de 

2020, regulamentada logo em seguida pela Resolução nº 140/2020/CUn, o estágio não foi 

ofertado, com base em dois pontos centrais: 

(i) o Art. 12º, inciso V, da Resolução nº 140/2020/CUn, o qual diz: “Estágios e disciplinas 

práticas apenas poderão ser realizadas de forma não presencial, com atenção especial 

àquelas que afetam os formandos”. 

(ii) e as orientações proferidas, em março e abril de 2021, pela Reitoria da UFSC acerca 

do acirramento quanto aos cuidados em biossegurança dado o agravamento da pandemia 

da Covid-19 naquele momento, o aumento exponencial do número de óbitos em Santa 

Catarina, a lotação das UTI em todo o estado, e o avanço tímido da vacinação naquela 

ocasião. 

Deste modo, em 15 de abril de 2021, o Colegiado do Curso de Agronomia avaliou que a 

carga horária do Estágio Intermediário não deveria ser realizada de forma não presencial, 

e dada a conjuntura, decidiu pela não oferta da disciplina AGR5400 - Estágio de Vivência 

em Agricultura Familiar em 2021/1. 

Para o semestre 2021/2, a avaliação da Comissão Executiva é a de que há a possibilidade 

de manter a oferta da disciplina obrigatória AGR5400 - Estágio de Vivência em 

Agricultura Familiar. A oferta do estágio está amparada pela Resolução Normativa nº 

140/2020/CUn de 21 de julho de 2020 e suas atualizações, o Ofício Circular n.° 

007/2020/PROGRAD, de 04 de maio de 2020, a Portaria/MEC nº 544, de 16 de junho de 

2020. Contudo, a Comissão avalia ainda que a realização do estágio pelo estudante está 

condicionada ao atendimento das recomendações contidas no Plano Estratégico de 

Condições para Realização do Estágio. O Plano está descrito a seguir. 

 

 



PREMISSAS DO PLANO 

 

1. DAS BASES LEGAIS 

O presente Plano de Oferta do Estágio Intermediário sustenta-se nas orientações previstas 

na Resolução nº 140/2020, Art. 18º, a saber: 

As coordenadorias de estágio, em conjunto com os colegiados de curso, NDEs e 

departamentos, deverão analisar a possibilidade de continuidade das atividades de estágio 

obrigatório e não obrigatório, bem como de outras atividades de natureza semelhante; e 

§ 2º O estágio dos estudantes em ambiente externo à UFSC deve seguir o regramento 

específico da instituição, respeitando a capacidade de disponibilização de EPIs pela UFSC 

e levando em consideração as dificuldades no deslocamento do estudante até o campo de 

estágio. 

Assim como tem por base o Ofício Circular n° 007/2020/PROGRAD, o qual diz: 

“1. Informamos a possibilidade da manutenção dos estágios obrigatórios e não obrigatórios 

durante a suspensão do calendário acadêmico, desde que respeitadas as condições 

sanitárias” 

 

2. DA DEMANDA E DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

2.1 Número de estudantes que não realizaram o estágio e estarão aptos em 2021/2 

No Curso de Graduação em Agronomia, o número de estudantes que não realizaram o 

Estágio Intermediário em 2020/2 e 2021/1 pode ser conferido no Quadro 1, por semestre. 

Quadro 1: relação de estudantes por semestre 

Ano/Semestre Nº Estudantes 

2020/2 44 (4ª Fase) 

2021/1 38 (4ª Fase) 

TOTAL: 2 semestres 82 
Fonte: CAGR, julho de 2021. 

 

Para o semestre 2021/2, além dos 82 estudantes que não fizeram o estágio, haverá os que 

ingressarão na 4ª Fase, e também estarão aptos, conforme o Quadro 2. 

Quadro 2: relação do nº de estudantes que ingressarão na 4ª Fase em 2021/2, e estão aptos a 

realizar o estágio intermediário. 

Ano/Semestre Nº Estudantes 

2021/2 32 (4ª Fase) 
Fonte: CAGR, julho de 2021. 

 

Portanto, em 2021/2 serão 114 estudantes aptos a realizar o estágio, acumulados ao 

longo de 3 (três) semestres, sendo 82 atrasados, e 32 na fase correta para o Estágio. 

 

 



2.2 Informações fundamentais 

● O Estágio de Vivência em Agricultura Familiar deve ser realizado em uma 

unidade de produção agropecuária, preferencialmente no estado de Santa 

Catarina. 

● O estudante residente fora do estado pode realizar seu estágio o mais próximo 

possível do seu local de residência. 

● Os estudantes que perderam o prazo curricular podem:  

(i) realizar o Estágio nas 4 primeiras semanas do semestre letivo, desde que 

combinem com os professores diretamente implicados;  

(ii) realizar o Estágio em período de férias (outubro 2021, janeiro 2022);  

(iii) realizar o Estágio em duas etapas (54h e 54h), quando definir, e com o “de 

acordo” do Colegiado para os casos que não constam no Regulamento. 

Para quaisquer das opções é dever do estudante estar matriculado na disciplina 

AGR5400, providenciar o TCE no SIARE e coletar as assinaturas, assinar o 

Termo de Compromisso e Ciência dos Protocolos de Segurança da Covid-19, e 

assinar o Termo de Livre Esclarecimento do Estágio de Vivência. 

● A oferta da disciplina AGR5400 em 2021/2 NÃO OBRIGA os estudantes a 

realizarem o estágio. Haverá quebra de pré-requisito, enquanto durar o calendário 

excepcional suplementar, para cursar EXR5400, única disciplina que tem o 

estágio como pré-requisito. 

● Os estudantes têm autonomia para decidir realizar o estágio no semestre 2021.2. 

Porém somente poderão realizar o estágio os estudantes que estiverem de acordo 

e assinarem o Termo de Livre Esclarecimento do Estágio de Vivência. 

● Os estudantes que não realizarem o estágio no semestre 2021.2 não serão 

prejudicados e poderão fazer o estágio em outro semestre. 

3.3 Condições para o estudante realizar o estágio intermediário enquanto durar o 

calendário excepcional suplementar 

● Estar matriculado na AGR5400 Estágio de Vivência em Agricultura Familiar. 

● Estar ciente de que a realização do Estágio não é obrigatória neste momento de 

pandemia, pois poderá acontecer a qualquer momento após o encerramento do 

calendário suplementar e das recomendações de biossegurança. Cabe lembrar que 

o seguro oferecido pela Universidade para os estágios obrigatórios refere-se 

somente à proteção contra acidentes pessoais, não estando cobertos os casos de 

contaminação pelo SARS-CoV-2. 

● Observar, durante a realização do estágio no período de excepcionalidade da 

pandemia de Covid-19, os pré-requisitos apontados no Ofício Circular nº 

007/2020/PROGRAD, somadas as seguintes recomendações: 

I) Seguir rigorosamente as regras de medidas sanitárias definidas pelos órgãos de 

saúde, governos estaduais e municipais, bem como a aquelas preditas pela 

concedente do estágio; 



II) Fazer uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (para informações 

consultar item 7.5 do Guia de Biossegurança da UFSC); 

III) Evitar aglomerações, dentro e fora do local do estágio, enquanto durar o 

período do estágio; 

IV) Estar ciente e assinar o Termo de Livre Esclarecimento do Estágio de 

Vivência, e o Termo de Compromisso e Ciência dos Protocolos de Segurança da 

Covid-19. Os termos devem ser entregues juntamente com o TCE. 

V) Incluir no plano de atividades do TCE as seguintes informações: 

a)  O campo do estágio e o estagiário se comprometem a cumprir os protocolos de 

segurança vigentes com relação a Covid-19. Cabendo ao estagiário observar 

o cumprimento das recomendações. 

VI)  Relatar à Comissão do Estágio Intermediário qualquer descumprimento dos 

protocolos de segurança vigentes com relação a Covid-19, cabendo a esta a 

suspensão ou manutenção do Estágio a depender do caso concreto. 

 

 

Este Plano foi aprovado pelo Colegiado do Curso de Agronomia em 03/09/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I – Termo de Livre Esclarecimento do Estágio de Vivência em Agricultura Familiar 

Termo de Livre Esclarecimento do Estágio de Vivência em Agricultura Familiar 

Compromisso e ciência dos protocolos de segurança contra Covid-19 

  

Eu, _________________________________________, CPF nº _______________, matrícula nº 

____________, com vínculo de estudante junto à Universidade Federal de Santa Catarina, 

matriculado no Curso de Agronomia declaro e me comprometo com o seguinte: 

I – estou ciente de que a realização do Estágio de Vivência em Agricultura Familiar não é 

obrigatória neste momento de pandemia, pois poderá acontecer a qualquer momento após o 

encerramento das recomendações de biossegurança, e estou ciente de que o seguro oferecido pela 

Universidade para os estágios obrigatórios refere-se somente à proteção contra acidentes pessoais, 

não estando cobertos os casos de contaminação pelo SARS-CoV-2. 

II - estou em bom estado de saúde, não apresentando, no momento, nenhum sintoma que possa 

ser relacionado a Covid-19 e, no caso de vir a apresentar sintomas, fui orientado a comunicar o 

fato ao professor-orientador e à Comissão do Estágio e a não ir ao campo do estágio em hipótese 

alguma. 

III – tenho ciência das condutas de biossegurança desejadas para a realização de atividades 

presenciais descritas no Plano Estratégico de Condições para Realização do Estágio de Vivência 

do Curso de Agronomia, que estão de acordo com o “Guia de Biossegurança da UFSC”, em que 

tange em especial o item 6. Medidas Gerais de Prevenção. 

IV – estou ciente que devo fazer uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual. 

V – estou ciente que devo evitar aglomerações, dentro e fora do local do estágio, enquanto durar 

o período do estágio, para bem zelar pela vida de todos os envolvidos no estágio. 

VI – não pertenço aos grupos de risco definidos pela IN nº 23 do Ministério da Economia, ou, no 

caso de pertencimento aos grupos de risco, informo que já completei o ciclo vacinal contra a 

Covid-19: 

a)             obesidade; 

b)             hipertensão arterial; 

c)              doenças cardíacas e/ou pulmonares; 

d)             diabetes; 

e)             câncer e imunodeprimidos no geral; 

f)              pessoas com mais de 60 anos; 

g)     gestantes, lactantes e servidores com coabitação com pessoas com suspeita ou confirmação 

de Covid-19. 

  

                             Local/Data:________________________________________________ 

  

                            

 Assinatura:_________________________________________________ 

  

  

 

 

 

 

 



ANEXO II – Termo de Compromisso e Ciência dos Protocolos de Segurança da Covid-19 

 

Eu______________________________________________________________, portador do 

CPF nº______________________________, matriculado no curso de Agronomia da 

Universidade Federal de Santa Catarina, nº de matricula________________, e 

Eu_____________________________________ 

________________________________________________________________, portador do 

CPF nº______________________________, Supervisor/a do/a estagiário/a, estamos cientes e 

nos comprometemos em seguir os protocolos sanitários necessários durante a pandemia da Covid-

19. 

  

Caso o estudante apresente quaisquer dos sintomas relacionados com a infecção da Covid-19 e 

apresentar o diagnóstico confirmado, deverá informar o local do estágio e a Coordenação de 

Estágios do Curso. O estudante deverá ser liberado, e seguir o protocolo de isolamento por 14 

(catorze) dias, sem prejuízos de remuneração (para o caso de estágio remunerado). 

  

  

  

  

  

________________________                              _________________________ 

Discente de Agronomia                                                   Supervisor do Estágio  

 

 


