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Memória da reunião da Coordenação Geral de Estágios – PROGRAD/UFG com 
os coordenadores de estágio da UFG. 

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e 
dez minutos reuniram-se os coordenadores de estágios dos cursos de graduação 
da UFG, regional Goiânia e o Coordenador Geral de Estágios, Lawrence G. 
Lopes, com o objetivo de orientar e discutir, principalmente os coordenadores 
recém empossados, as diretrizes e política de estágio da UFG. Compareceram à 
reunião os seguintes coordenadores de estágios: Waleska F. Monteiro – 
Engenharia de produção; Alex Mata dos Santos – Engenharia de transportes; Ana 
de Pellegrin – Educação Física; Liliane Magalhães – Química; Rogéria Eler – 
Artes Visuais; Maria de Fátima Garbelini – Bibliotecomania; Janaina Jordão  – 
Publicidade; Daniela Silva – Biomedicina; Walquiria Pereira – Artes cênicas; 
Edmundo Sérgio Spoto – Engenharia de Software; Felipe Wachs – bach. 
Educação Física; Núbia Guimarães Faria – Letras- libras; Aletheia Ferreira Cruz – 
Administração; Karly Barbosa Alvarenga – IME; Fernanda Gomes de Paula – 
Zootecnia; Lívia Mendonça Pascoal – Veterinária; Cláudio Roberto M. Benite – 
Química lic.; Alexandre Ribeiro – Gestão da Informação; Thannya Nascimento 
Soares  – Ciências Biológicas; Luciana Parente Rocha – CEC/CEPAE; Jaqueline 
Araujo Civardi – IME; Fernando Ferreira - Engenharia Elétrica; Thiago Leandro de 
Souza - Engenharia Química. O prof. Lawrence começou a reunião apresentando 
objetivo da mesma e apresentou o fluxograma da PROGRAD e ressaltou a 
estrutura atual e as assessorias e onde a Central de Estágio (reg. Goiânia) ficou 
localizada. Foram citadas as leis e resoluções que regem a política de estágio, 
dentre elas a lei de estágio n.11788/2008 e as resoluções 766, 731 e 880. Além 
destas, foi citado o regulamento geral dos cursos de graduação (RGCG) e 
regulamento de estágio do curso, explicado sobre o que é e como realizá-lo. Foi 
discutido sobre a diferença entre estágio curricular obrigatório e o não-obrigatório 
e explicado que o estágio curricular não obrigatório não pode ser aproveitado 
como atividade complementar por força de dispositivo constante no RGCG 
vigente. O Prof. Lawrence reforçou a importância do acompanhamento e 
orientação do estagiário em campo pelo professor orientador, em conjunto com o 
supervisor e, ainda, a importância dos cursos sistematizarem a escolha do 
professor orientador. Após isso, foi discutida a concepção de estágio, ressaltando 
que esse não acontece sem a atuação indissociável do estudante, do supervisor 
no campo de estágio e do professor orientador(UFG). Foi explicado sobre a 
documentação necessária para estabelecimento de uma relação legal do estágio 
(Termo de compromisso, Plano de atividades-PAT, relatórios e matrícula regular 
do estudante). Informou-se também sobre a existência do Termo de 
Compromisso Coletivo específico para o estágio curricular obrigatório. Fez-se 



uma exposição sobre o funcionamento do setor de convênios da UFG e como 
solicitar a abertura de processo para tal. Logo em seguida houve indagações 
sobre o arquivamento dos documentos relativos aos estágios não obrigatórios 
para regional Goiânia, que agora está sendo de responsabilidade da Central de 
Estágio. Ressaltou-se que os contratos em andamento antes do dia 30/03/16 
devem ser acompanhados (relatórios e aditivos) pelo curso até o fim dos mesmos. 
Foram discutidas algumas frentes tomadas pela Central para minimizar ou evitar 
que o estagiário deixe de entregar os relatórios de atividades. Foi aberta uma 
discussão sobre carga horária do estágio obrigatório, sendo reforçado que esta 
deve ser a mesma prevista na matriz curricular do curso, ou seja, a carga horária 
da disciplina e, que o seu desenvolvimento não pode ultrapassar seis horas 
diárias ou nas situações em que o estudante esteja matriculado somente em 
estágio pode ser estendido para oito horas diárias. Perante o questionamento 
feito sobre funcionamento da Central de Estágio, foi informada, aos 
coordenadores presentes, a pretensão futura de abertura de atendimento nos 
campus de Aparecida de Goiânia e Colemar Natal e Silva, a fim de facilitar o 
atendimento dos respectivos estudantes. Foi aberto ainda no final espaço para 
apresentação de dúvidas que foram discutidas e encaminhadas pelo prof. 
Lawrence. Não havendo nada mais a tratar a reunião terminou às onze horas e 
quarenta minutos. Eu, Bruno Cézar Ramos Jubé, lavrei e assino a presente 
memória que também será assinada pelo Coordenador Geral de Estágios. 

 

 

 

 


