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

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez 
horas e vinte minutos reuniram-se os coordenadores de estágio dos cursos de 
licenciaturas da UFG e o Coordenador Geral de Estágios, Lawrence G. Lopes. 
Compareceram à reunião os seguintes coordenadores de estágios: Glauco 
Gonçalves - CEPAE, Christian Nicolas René Gouraud - Letras línguas 
estrangeiras e Vanessa Gabassa - Pedagogia. Prof. Lawrence pontuo que 
alguns coordenadores justificaram a ausência. Mesmo com poucos 
participantes, o Prof. Lawrence iniciou a reunião com informações relativas às 
modificações no RGCG; relatou que as adequações das nomenclaturas frente 
ao novo Estatuto e Regimento da UFG foram inicialmente a principal motivação 
da atualização, mas que outras mudanças estão sendo propostas. Fez o relato 
sobre a tramitação da proposta de mudança e que atualmente encontra-se na 
câmara superior de Graduação. Fez destaque a algumas propostas como a 
inclusão da possibilidade da utilização da carga horária de estágio curricular 
não obrigatório, realizada pelo estudante, ser aproveitada em até 50% das 
horas das atividades complementares, caso o curso assim entenda. Tal 
proposta nasceu das reuniões dos coordenadores de estágio, pois auxilia na 
materialização de uma forma indutora para que o estudante tenha interesse na 
entrega de toda documentação dessa modalidade de estágio. Foi ressaltado 
que ainda está em discussão, não sendo definitivo e que existe uma pretensão 
de que até o fim do ano a câmara tenha finalizado esse processo de análise e 
aprovação. Em seguida, foi pontuado, com base no texto atual do RGCG, 
sobre os 100% de freqüência para o estágio curricular obrigatório, e que na 
proposta esse artigo teve sua redação aperfeiçoada remetendo ao 
cumprimento de 100% da carga horária. Houve a discussão sobre a 
possibilidade da compensação de eventuais faltas justificadas do estagiário. 
Ato contínuo, o prof. Lawrence faz um breve resumo sobre o módulo estágio do 
sistema SIG e suas primeiras impressões; relatou que em face da 
complexidade desse sistema, o que implica em uma decisão importante quanto 
a sua aquisição pela UFG, solicitou ao CERCOMP, via Pró-reitor de 
Graduação, que a UFRN pudesse realizar nova teleconferência para 
apresentação do sistema para todos os coordenadores de estágio a fim de 
extrair mais informações e decidir, em conjunto, sobre a aquisição do mesmo. 
Em seguida, colocou-se em pauta a atualização da resolução CEPEC 
n.731/2005, que versa sobre a política de estágio dos cursos de licenciatura; 



encaminhou-se que inicialmente seria feito um diagnóstico por uma pequena 
comissão, na qual a professora Vanessa Gabassa se prontificou a participar 
juntamente com a Profa. Miriam Fábia (Coordenadora de Licenciatura e 
Educação Básica da UFG) e Prof Lawrence; e que logo depois seria 
socializada tal proposta por e-mail a todos(as) coordenadores(as). Para 
conhecimento dos(as) coordenadores(as), foi feita uma breve explanação 
sobre a estrutura da Central de Estágio-regional Goiânia, ressaltando os 
objetivos, ações e números de contratos que estão sendo geridos pela mesma. 
Posteriormente, foram pontuados alguns problemas mais recorrentes, tais 
como: contratos com datas retroativas, inobservância do período mínimo, 
acúmulo de carga horária, dentre outros. Em uma análise global a criação da 
Central foi avaliada de forma muito positiva. Posteriormente foram elucidadas 
dúvidas sobre o termo de compromisso coletivo. Encerrou-se a reunião às onze 
horas e trinta minutos. Eu Bruno Cézar Ramos Jubé, assistente administrativo,  
lavrei a presente memória que será assinada por mim e pelo Coordenador 
Geral de Estágios. 


