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RESUMO 

 
Neste apresentamos o relato de experiência do Estágio Curricular Supervisionado de dois acadêmicos da 
modalidade bacharelado do curso de Ciências Biológicas em uma biblioteca especializada em Ecologia, a 
Biblioteca Setorial do Nupélia (BSE-NUP) na Universidade Estadual de Maringá (UEM). Além disso, 
descrevemos brevemente o processo burocrático necessário para a efetivação do estágio, um assunto 
inédito na literatura acadêmica. Concluímos que nossa experiência na BSE-NUP foi de extremo valor para 
nossa formação profissional como biólogos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Biblioteca especializada; Ecologia; Estágio Curricular Supervisionado; Bacharelado 
em Ciências Biológicas. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Em 25 de setembro de 2008 foi proclamada a Lei Federal nº 11.788 que dispõe 
sobre a “definição, classificação e relações do estágio”. Após dois anos de deliberações 
em outras instâncias, revogou-se a Resolução nº 027/2005-CEP para dar lugar a um novo 
documento que atendesse as exigências postas pela lei supracitada. A Resolução nº 
009/2010-CEP estabeleceu as definições e disposições das diferentes modalidades de 
estágio na Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

No ano seguinte, o Centro de Ciências Biológicas sancionou a Resolução nº 
057/2011-CI/CCB1 que aprovou o Regulamento do Componente Estágio Curricular 
Supervisionado do Curso de Ciências Biológicas – Bacharelado, apresentado como anexo 
no mesmo documento. Ficam definidos os objetivos do estágio: Proporcionar ao 
estagiário a vivência de situações profissionais nas diferentes áreas de atuação do 
biólogo; Propiciar a complementação de ensino e da aprendizagem por meio da 
participação em situações reais de trabalho, aplicação dos conhecimentos adquiridos no 
curso e de atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; Oferecer 
oportunidade de retroalimentação aos docentes visando à atualização do currículo do 
curso. 

Outro documento importante para a compreensão do Estágio Curricular 
Supervisionado Bacharelado do curso de Ciências Biológicas é o que contém as 
Informações e Procedimentos para os alunos. Nele estão as principais informações das 
Resoluções mencionadas acima e os passos necessários para que o estagiário tome 
ciência das exigências do curso e com os requisitos necessários para sua aprovação 
neste componente curricular. 

A BSE-NUP, escolhida como local para a realização do estágio, foi criada em 1996, 
em conjunto com a Biblioteca Setorial do Hospital Universitário da UEM, pela Resolução 
nº 519/96-CAD de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução nº 175/96-CAD. 

Atualmente a biblioteca conta com 7.104 títulos, em 23.358 volumes, entre livros, 
periódicos, teses e dissertações impressas e online, monografias, folhetos, separatas, 

 
1 Alterado pela Resolução nº 059/2013-CI/CCB que, dentre outras disposições não relacionadas, diminuiu a 
carga horária do Estágio Supervisionado (Bacharelado) de 360 horas/aula para 240 horas/aula. 
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relatórios técnicos, gravações de vídeo, recursos eletrônicos e material cartográfico nas 
mais diversas áreas relacionadas a Ecologia. Este grande acervo especializado em 
limnologia em conjunto com um intenso interesse em História da Biologia, História do 
Livro e Biblioteconomia por parte dos alunos motivou a realização do estágio bacharel na 
BSE-NUP. 

Além de seu valor como um relato interdisciplinar, é importante mencionar que o 
presente trabalho constitui a primeira comunicação acadêmica de que os autores têm 
conhecimento que discute, ainda que brevemente, o estágio curricular supervisionado na 
modalidade bacharel do Ensino Superior. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O primeiro passo a ser realizado dentro do processo burocrático é o preenchimento 
do formulário disponibilizado pela Divisão de Estágios (ETG) da UEM2. Após declarar ter 
lido as instruções o proponente poderá escolher entre o formulário destinado a estágios 
em órgãos da UEM e um segundo destinado a estágios em outras instituições e 
empresas. Tendo em visa que a BSE-NUP é um órgão interno da Universidade, os 
próximos passos descrevem o processo relacionado ao primeiro. Para o preenchimento, o 
proponente necessitará de seus dados pessoais, além dos dados do estágio. 

No nosso caso, o setor escolhido foi o Núcleo de Pesquisas em Limnologia, 
Ictiologia e Aquicultura (Nupélia) representado pelo seu Coordenador Geral Dr. Samuel 
Veríssimo, o professor orientador foi o Dr. Luiz Felipe Machado Velho e a concedente foi 
a BSE-NUP, cuja supervisora foi a bibliotecária Maria Salete Ribelatto Arita. 

Após os trâmites legais o proponente poderá gerar os documentos necessários 
para a realização do estágio. O “Termo de Compromisso”, o “Plano de Estágio” e o 
“Comunicado de Aprendizagem” deverão ser impressos e protocolados seguindo as 
instruções apresentadas no site. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A principal atividade que desenvolvemos ao longo do estágio foi a aplicação de 

questionários, previamente elaborados pela BSE-NUP e levemente ajustados por nós, 
aos discentes, docentes e funcionários que fazem uso da biblioteca, com o intuito de 
coletar informações sobre o uso e percepção da mesma para o desenvolvimento de 
futuras políticas de planejamento estratégico. 
 Ao longo do processo, adquirimos diversos conhecimentos com os quais não 
havíamos entrado em contato ao longo do curso. Entre eles, a aplicação de questionários 
para pesquisa (pesquisa qualitativa), o processo de submissão de projetos ao Comitê 
Permanente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (COPEP), além de desenvolver 
atividades relacionadas ao processamento técnico físico de documentos. Ao aplicar os 
questionários, pudemos exercitar a capacidade de falar em público (oratória) e entrar em 
contato com diversos laboratórios e pessoas do Nupélia e do Programa de Pós-
Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA). 
 Outras atividades desenvolvidas durante o estágio foram o processamento técnico 
físico da etiqueta do acervo de dissertações de mestrado, o tombamento dos materiais 
adquiridos, a elaboração de referências de títulos da coleção especial do Professor Dr. 
Valdovino Damásio dos Santos e dos materiais adquiridos pela BSE-NUP para a 
formulação do boletim informativo eletrônico. 
 O processamento técnico físico do acervo de dissertações permitiu entrar em 
contato com a produção científica do PEA e com as teses e dissertações de outras 

 
2 Através do website: old.pen.uem.br/etg. 
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universidades. Com o cadastramento da coleção doada pelo Professor Valdovino 
entramos em contato com diversos títulos relacionados a Ecologia e sua história, além de 
muitos títulos especializados sobre o Cerrado. A elaboração do boletim informativo, 
também possibilitou que tomássemos conhecimento de diversas obras e autores dos mais 
distintos campos da Biologia. 
 Ao longo das atividades pudemos aprender alguns dos fundamentos da 
Biblioteconomia e Documentação, como a restauração de obras para fins de preservação, 
organização sistemática das coleções segundo a Classificação Decimal de Dewey (CDD-
23) para classificação temática de títulos, a tabela Cutter-Sanborn para classificação 
onomástica de autores por sobrenome e a elaboração de referências de acordo com as 
normas da ABNT-6023/18. Este conhecimento possibilitou o exercício de certas 
atividades referentes a dinâmica da estrutura da biblioteca, como também entendimento 
quanto a organização de um centro de documentação. 
 Vale ressaltar que a equipe da biblioteca foi extremamente profissional, amistosa e 
solicita, criando um ambiente de trabalho confortável no qual pude desenvolver as 
atividades sem medo de errar e sempre contando com ajuda. 
 Acreditamos que as experiências adquiridas neste estágio auxiliarão nosso futuro 
profissional. Uma vez que as habilidades organizacionais e de escrita científica 
desenvolvidas serão úteis em qualquer contexto profissional. 

Em um aspecto pessoal, nos deparamos com conhecimentos e técnicas que não 
tivemos a oportunidade de ver ao longo do curso e que certamente serão úteis para nosso 
futuro profissional. Além disso, devido a distância entre a Biblioteconomia e da Biologia, 
expandimos muito nossos horizontes. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com a realização desse estágio percebemos a importância de uma biblioteca 
especializada para a formação acadêmica, além de ter tido uma experiência profissional 
supervisionada e acompanhada, que expandiu nossa visão quanto a disciplina da 
Biblioteconomia e Documentação, sua relação com as Ciências Biológicas e nossos 
conceitos sobre a área de atuação do biólogo. Ademais, consideramos o estágio 
supervisionado bacharel um bom estímulo para alunos conhecerem outras áreas 
raramente abordadas ao longo do curso.  
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