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Memória da reunião da Coordenação Geral de Estágios – PROGRAD/UFG com
os coordenadores de cursos UFG.
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às oito horas e
quarenta minutos reuniram-se os coordenadores de estágios dos cursos da UFG
Regional Goiânia, os Coordenadores Gerais de Estágios das Regionais e o
Coordenador Geral de Estágios da PROGRAD, Lawrence G. Lopes, com o
objetivo de analisar uma proposta de fluxo nas etapas de emissão de Termos de
Compromisso de Estágio (TCE) junto aos Agentes de Integração, em específico
com o CIEE-GO e o IEL-GO. Comparecerem os Coordenadores e/ou seus
representantes dos seguintes cursos da Regional Goiânia: Biblioteconomia,
Letras - Libras, Engenharia de Alimentos, Nutrição, Geografia, Filosofia, Sistemas
de Informação, Engenharia Química, Estatística, Engenharia Ambiental,
Educação Física, Relações Internacionais, Farmácia, Design de Moda,
Matemática e a Coordenadora Geral de Estágios da Regional Catalão. O prof.
Lawrence começou a reunião falando da decisão oriunda da última reunião com
os coordenadores de estágios em se construir uma planilha contendo o perfil e as
áreas de atuação em que o estagiário de cada curso poderia atuar no campo do
estágio não obrigatório. Para tal, será desenvolvida uma forma em que o
coordenador de estágio iria preencher um campo com as características das
áreas de atuação e, a partir disso, a Prograd construiria uma planilha com
informações de todos os cursos. Falou ainda da temática já discutida em outras
reuniões sobre a necessidade do aluno começar o estágio somente após a
entrega de toda a documentação devidamente assinada. No sentido de minimizar
problemas que acontecem de forma cotidiana, como a impossibilidade da
presença do Professor Orientador na elaboração do Plano de atividades e,
consequente desconhecimento, por parte da UFG, do que o estudante está
fazendo no campo de estágio (não obrigatório), bem como o estágio sendo
iniciado sem que a documentação estivesse devidamente assinada, pensou-se na
mudança no fluxo das etapas de formalização do contrato de estágio junto aos
dois principais agentes de integração conveniados com a UFG, CIEE e IEL, pois
estes intermediam, atualmente, mais de 3000 estudantes da UFG em campos de
estágio. A proposta, elaborada em acordo com esses agentes de integração é: 1.
O estudante vai ao IEL ou CIEE e pega o plano de atividades, o qual já terá as
informações e contato do supervisor; 2. O estudante leva o plano de atividades a
Coordenação de Estágio do curso; 3. A Coordenação de estágio designa um
professor orientador (que pode ser o próprio coordenador de estágio, caso o
curso assim decida); 4. O professor orientador, juntamente com o supervisor de
estágio e o estudante preenchem o plano de atividades e estabelece o dia de
início do estágio; 5. O estudante volta ao agente de integração que emite o TCE,

com base nas informações constantes no plano de atividades; 6. O estudante
colhe as assinaturas na concedente (local do estágio); 7. O estudante assina e
leva à coordenação de estágios do seu curso, a qual assina o TCE e retém uma
via; 8. O estudante inicia o estágio na concedente, conforme o plano de
atividades. Após discussão e tirada algumas dúvidas todos concordaram com a
proposta apresentada. Outras questões foram apresentadas pelos presentes,
entre elas, a necessidade de melhor valorização do professor orientador na
pontuação do SICAD. O prof. Christian Gonçalves, do curso de Engenharia
Química, também apresentou uma dificuldade que tem observado na relação de
estágio, que é a falta de informações sobre a formação e/ou experiência do
supervisor de estágio a fim de subsidiá-lo na análise da proposta de estágio, ou
seja, se está confluindo com a formação do estudante. O prof. Lawrence disse
que esse contato do professor orientador com o supervisor pode minimizar esse
problema, além disso, propôs a inclusão de um campo no plano de atividades
(específico para esses agentes integradores) para ser inserida essa informação
sobre a formação ou experiência profissional do supervisor. Não havendo nada
mais a tratar a reunião terminou às nove horas e quarenta minutos. Eu, Samuel
Cavalcante da Silva, lavrei e assino a presente memória que também será
assinada pelo Coordenador Geral de Estágios.

