
ANEXO II 

modalidades de 

midade com as diretrizes 

 Normativas 

lecido no presente 

Regulamento. 

como um ato educativo supervisionado previsto para o Curso de Agronomia 

 do profissional egresso, 

stos no Projeto 

mas concretos em 

do Curso. 

rais, a comunidade em geral e 

as unidades internas da UFPR que apresentem as cond

ominados a seguir como 



 devem respeitar as 

normas institucionais e as previstas no presente Regulamento. 

comum acordo 

io ou seu representante 

legal, devendo constar do termo de compromisso, ser

ais.  

semanais. 

OE 

ordenador do 

Curso e/ou o Vice-Coordenador e dois ou mais profes

midade com a 

CEPE, respectivamente. 

nhamento e 

assegurar a 

Curso. 

 Regulamento. 

 do 

. 



VII. Socializar sistematicamente as normas instituc

contidas no presente Regulamento junto ao corpo discente. 

emidireta ou direta), de 

devem ser acompanhados e orientados por um professor vinculado ao Curso 

afim da Concedente do 

sessoria dada ao 

ocente da UFPR, de forma a 

com as seguintes 

ofessor orientador, que 

vel (supervisor de 

Art. 11. o profissional da 

desenvolvimento do seu plano de atividades.  

Art. 12.

aluno e supervisor da Concedente.  

esempenhadas por 



rvisor da 

Concedente. 

oporcionadas para 

cada seis (6) meses 

elaborado pelo aluno e aprovado pelo supervisor da Concedente. 

Art. 13

b) Acompanhar o desenvolvimento das atividades previstas; 

io; 

, conforme modelo 

padronizado pela UFPR. 

Art. 14.

o supervisor da Concedente. 

 pelo Professor 

Orientador para acompanhamento das atividades. 

d) Respeitar as normas internas da Concedente do Es

omia. 

eis meses ou quando 

solicitado pelo professor orientador ou supervisor da Concedente. 

Art. 15. 

Supervisionado em Agronomia, para fins de integrali

Art. 16.

recomendada no Projeto 



ela 

Art.17.  providenciada a 

ja, termo de compromisso 

e plano de atividades, devidamente assinados pelas partes envolvidas. 

Art.18 esponsabilidade do 

visionado em Agronomia. 

Art. 19.

o professor orientador e 

 aprovado pelo seu 

Art. 20

la COE ou Colegiado do 

Curso. 

o o grau 

a cem no conjunto das 

atividades definidas no Plano de Ensino da disciplina. 

Art. 21.

ente em 

Art. 22. por alunos do Curso 

formativa complementar, 

Art. 23.

nder aos seguintes 

requisitos: 

semestre. 

II. Ter cursado 100% das disciplinas previstas nos dois primeiros 



alta no semestre 

 Aplica-se o contido nos incisos I e III para as so

ham integralizado o 

Art. 24.

FPR para este fim, bem como 

o do 

a ordem abaixo referida: 

sinados pelos 

essor orientador no 

 do Coordenador 

do Curso. 

cadastramento. 

Art. 25.

Art. 26. rofessor da 

 do presente Regulamento. 

Art. 27.

ios da PROGRAD, 

do Curso. 



Art. 28. ronomia, seja 

rocedimentos estabelecidos 

 cadastrados na 

www.estagios.ufpr.br. 

conveniados com a 

UFPR. 

ios, quando 

cia dado pelo Reitor. 

Art. 29. ela respectiva 

olegiado de Curso de 

Art.30

Colegiado do Curso de Agronomia 

  


