
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIOS 
 

Memória da reunião da Coordenação Geral de Estágios – PROGRAD/UFG com 
os coordenadores de cursos UFG- Regional Goiânia em videoconferência com a 
UFRN. 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e 
trinta minutos reuniram-se os coordenadores de estágios dos cursos da UFG, o 
Coordenador Geral de Estágios da PROGRAD, Prof. Lawrence G. Lopes, 
Dannyel Cardoso e Rogério Fiúza do Cercomp, Yasmyne Petini do Setor de 
Convênios da UFG e a UFRN em videoconferência, com o objetivo de apresentar 
o módulo de estágio utilizado pela referida Universidade. Compareceram os 
Coordenadores de estágio da Regional Goiânia: Márcia Maria de Souza -
Enfermagem; Liliane Magalhães -Química, Sofia Oliveira Pereira –Letras- 
Tradução e Interpretação em Libras; Vanessa Gabassa -Pedagogia; Alexandre 
Ribeiro -Gestão da informação; Thannya Nascimento -Ciências Biológicas; 
Luciana Cardoso -Física Médica; Cleomar Rocha -Design Gráfico; Geyverson 
Teixeira de Paula- Engenharia Elétrica; Leonardo de Queiroz Moreira- Engenharia 
Mecânica. Inicialmente foi apresentado o objetivo da reunião e estabelecida a 
conexão via skype com a UFRN. A apresentação foi constituída de diapositivos, 
os quais traziam em seqüência os menus de cadastro de convênio, cadastro de 
oferta de estágio, gerenciamento do estágio pelo coordenador, gerenciamento de 
relatórios de estágio, notificações automáticas e relatório gerencial de estágios 
ativos. Durante a apresentação foram surgindo dúvidas sobre o funcionamento do 
sistema, que foram sanadas pela servidora da UFRN, que ainda acrescentou que 
o sistema está passando por melhorias de médio a longo prazo para agregar 
novas funções. A apresentação terminou às dez horas e vinte minutos; foi aberta 
a discussão entre os presentes no sentido de expor e discutir a impressão que 
tiveram do sistema e se ele se adequaria à realidade da UFG. A professora 
Vanessa Gabassa iniciou sua fala pontuando os pontos positivos como a oferta 
de estágio pelo sistema e gerenciamento de relatórios, porém ressaltou os pontos 
negativos referente à dificuldade do cadastro dos estagiários de forma individual e 
pelo coordenador de estágio, o que poderia dificultar em demasia o trabalho do 
mesmo. As Professoras Liliane e Thannya pontuaram que para o estágio não 
obrigatório poderia ter vantagens, porém para o obrigatório duplicaria a carga de 
trabalho dos coordenadores de estágio, restando dúvidas sobre a possível 
aquisição do sistema pela UFG. Professora Luciana Cardoso e demais presentes 
também chegaram a mesma conclusão, ou seja, o sistema não traria vantagens 
para o estágio obrigatório no atual momento da UFG, o que dificultaria a decisão 
de se implementar o mesmo. Contudo, foi explicado pelos servidores do Cercomp 
as implicações em não se colocar o módulo estágio no planejamento de 
implementação; explicitado também que essa decisão poderia ser revertida 



posteriormente e, caso todos entendessem, daria para fazer pequenas 
customizações para utilizá-lo somente para estágio não-obrigatório, já que 
claramente apresentou vantagens. Todos concordaram, ficando decidido incluir o 
módulo de estágio no planejamento de implementação do Cercomp conforme 
discutido. Não havendo nada mais a tratar a reunião terminou às onze horas. Eu, 
Bruno Cézar Ramos Jubé, lavrei e assino a presente memória que também será 
assinada pelo Coordenador Geral de Estágios. 


