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A Instituição

A Universidade Federal de Goiás, Instituição Fede-
ral de Ensino Superior vinculada ao Ministério da 
Educação, foi criada pela Lei 38.346 de 14 de dezem-
bro de 1960.
 Sempre primando pela qualidade e excelên-
cia no ensino superior, conta hoje com seis campus 
universitários, a saber: Goiânia (Samambaia e Cole-
mar Natal e Silva), Jataí (Riachuelo e Jatobá), Cidade 
de Goiás, e  Catalão. Assim, desenvolvem 140 cursos 
de graduação, 79 de especialização, 47 mestrados 
acadêmicos, 5 mestrados profissionais e 23 doutora-
dos.
 Atualmente, seu corpo docente é formado 
por 2.115 professores efetivos, em sua maioria dou-
tores, com dedicação exclusiva.



Os Cursos de Graduação

A UFG oferece cursos de graduação nas modalidades 
 presencial e a distância, conferindo graus acadêmicos de 
bacharéis e licenciados.

Ciências Exatas e da Terra
Ciências da Computação
Ciências Ambientais
Engenharia de Software
Estatística
Física
Física Médica
Matemática
Matemática Industrial
Química
Sistema de Informação

Engenharias
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Computação
Engenharia de Minas
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Florestal
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia Física

Ciências Biológicas
Biomedicina
Biotecnologia
Ciências Biológicas
Ecologia e Análise Ambiental

Ciências Humanas
Ciências Sociais
Educação Física
Filosofia
Geografia
História
Pedagogia
Psicologia

Ciências Agrárias
Agronomia
Medicina Veterinária
Zootecnia

Ciências da Saúde
Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia 
Medicina
Nutrição
Odontologia

Ciências Sociais 
Aplicadas

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Biblioteconomia
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comunicação Social
Design de Ambientes
Direito
Museologia
Serviço social
Relações Internacionais

Linguística, Letras e 
Artes

Artes Cênicas
Artes Visuais
Dança
Design de Moda
Design Gráfico
Direção de Arte
Educação Musical
Letras
Letras Libras
Música
Musicoterapia

O Programa

Com a intenção de proporcionar uma formação superior mais ampla 
ao estudante, o programa possibilita a obtenção de novos conheci-
mentos e o desenvolvimento de habilidades por meio de oportunida-
des oferecidas pelas empresas, profissionais liberais ou instituições 
públicas para complementar a formação profissional dos estudantes. 
Com isso, tanto o concedente quanto o aluno desenvolvem juntos 
uma cultura empreendedora, gerando experiência para o estudante 
e inovação para a empresa. Os estágios curriculares não obrigatórios 
são aqueles realizados pelos estudantes com o intuito de ampliar a 
formação por meio de vivência de experiências próprias da situação 
profissional, previsto no projeto pedagógico do curso.

Como participar
•Inicialmente, os profissionais liberais,  empresas ou institui-

ções públicas, deverão solicitar convênio à UFG por meio de carta 
ao Reitor;

•Após a aprovação do convênio, e existindo disponibilidade 
de vagas, os alunos serão encaminhados, pelo Coordenador de Es-
tágio do curso, para que o profissional liberal faça a seleção;

•Os alunos selecionados firmarão Termo de Compro misso com 
o concedente do estágio. O documento será assinado pela Coorde-
nação de Estágio do curso, pelo aluno e pelo concedente, ficando 
uma cópia com cada um, sendo a UFG a última a assinar;

•Durante o período de estágio, a UFG, por meio dos Coordena-
dores de Estágio dos cursos, exercerá as atividades de planejamen-
to, orientação, acompanhamento e avaliação das tarefas desenvol-
vidas pelo aluno e orien tadas pelos preceptor/supervisor no local 
de estágio.

Vantagens para os concedentes:
•Preparar e renovar seu quadro de pessoal;
•Melhorar seus processos administrativos e operacionais;
•Formar uma imagem positiva da empresa junto à sociedade;
•Cumprir sua função social, contribuindo para a  formação 

profissional dos acadêmicos.

 Implicações legais
A concessão de estágio está regulamentada pela Lei nº11.788 de 
2008, Decreto nº87497/82, pela Resolução 766/2005, 731/2055 e 
880/2008 do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da 
Universidade Federal de Goiás (CEPEC/UFG).

A relação do estagiário com o concedente é mais simplificada 
do que a relação com um empregador regular. Não existirão, por 
exemplo, vínculo empregatício, pagamento de adicionais.

Quando firmado o Termo de Compromisso de estágio, o es-
tagiário passará a ter cobertura da apólice de seguro de acidentes 
pessoais paga pelo concedente. A UFG inclui em sua apólice co-
letiva somente os alunos em estágio curricular obrigatório e não 
obrigatório (realizado nas dependências da Universidade).

 Documentos

Para estabelecer convênio, o profissional liberal  deverá
1) Encaminhar proposta por meio de carta ao Reitor da UFG 

(ver modelo no sítio: www.convenios.ufg.br);
2) Anexar cópias dos seguintes documentos:
•Carteira de Identidade e CPF;
•Comprovante de endereço profissional;
•Comprovante de registro junto ao respectivo conselho de fis-

calização profissional ou órgão equivalente;
•Currículo simplificado com descrição das atividades desen-

volvidas e área de atuação.
•Nome, telefone, fax e/ou e-mail do responsável pelo acom-

panhamento da proposta, para que o Setor de Convênios da UFG 
possa manter contato.

Para estabelecer os concedentes deverão convênio a empresa 
ou instituição deverá:

1) Encaminhar proposta por meio de carta ao Reitor da UFG 
(ver modelo no sítio: www.convenios.ufg.br);

2) Anexar cópias dos seguintes documentos:
•Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, de-

pendendo da natureza jurídica da organização interessada, devi-
damente registrado nos órgãos competentes;

•Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
•Carteira de Identidade, CPF e ata e eleição/indicação e posse 

no cargo do representante legal da entidade proponente;
•Nome, telefone, fax e/ou e-mail do responsável pelo acom-

panhamento da proposta, para que o Setor de Convênios da UFG 
possa manter contato.


