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LEGISLAÇÃO

• LEI 11.788 DE 26 DE SETEMBRO DE 2008
• Orientação Normativa n.4/2014- SGP/MPOG
• Resolução Cepec 766-Bacharelado
• Resolução Cepec 731-Licenciatura
• Resolucao Cepec 880
• Regulamento Geral dos Cursos de 

Graduação
• Diretrizes curriculares dos cursos
• Projetos Politicos Pedagógicos dos Cursos
• Regulamentos de Estágios dos Cursos



PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
REGULAMENTO GERAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO- RGCG 

artigos 18 ao 27

Campo de estágio/concedente



ESTESTÁÁGIOSGIOS

ESTÁGIOS CURRICULARES
PREVISTOS NO PPC

OBRIGATÓRIOS NÃO OBRIGATÓRIOS



COMO ATENDER /GARANTIR O CAMPO PEDAGÓGICO E 
ORGANIZACIONAL DOS ESTAGIOS?

CAPÍTULO I
Art. 3o

1º O estágio, como ato educativo escolar 
supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo
pelo professor orientador da IES e pelo supervisor 
da parte concedente...

ESTESTÁÁGIOSGIOS-- Lei 11.788Lei 11.788



Estudante

Supervisor

Prof. Orientador

Estágio como concepção

Campo de
estágio

Estágio



COMO ATENDER /GARANTIR O 
CAMPO PEDAGÓGICO E 

ORGANIZACIONAL DOS ESTAGIOS?
CAPÍTULO II
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em 
relação aos estágios de seus educandos:

ESTESTÁÁGIOSGIOS-- Lei 11.788Lei 11.788



I. celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 
assistente legal  quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte 
concedente

 matrícula na disciplina estágio

 esclarecimentos do Coordenador de estágios/Professor Orientador para o 
preenchimento do TC que se encontra  disponível no  site da Prograd-
menu:estágios

 aluno recolhe as assinaturas do TC

 o aluno entrega  o TC ao professor que entregará ao Coordenador de Estagio

*O estágio só poderá ser iniciado após o preenchimento e assinatura dos 
documentos

LEI 11.788/ 2008





II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 
cultural e profissional do educando;

LEI 11.788/ 2008



III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;

LEI 11.788/ 2008

2012

2º O professor orientador terá as seguintes atribuições:
l- auxiliar o estudante na escolha dos locais de estágio..........
II- planejar, acompanhar, orientar e avaliar as atividades de estágio
juntamente com o estagiário e o preceptor/supervisor/profissional
colaborador do local de estágio.

....



IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 
(seis) meses, de relatório das atividades;

LEI 11.788/ 2008
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LEI 11.788/ 2008

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 
educandos



VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período 
letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas



ARQUIVOS NA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO DO 
CURSO

• Estágio Obrigatório
Termo de Compromisso; Plano de 
atividade, Relatórios Finais, Listagem com 
os campos de estágio com endereço

• ARQUIVO EM PASTAS IDENTIFICADAS;



Convênios
Art. 8o É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados 
convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo 
compreendido nas atividades programadas para seus educandos (...).

REITORIA-SETOR DE CONVÊNIOS 
www.convenios @reitoria. ufg.br





ce.prograd.ufg.br









Qual o valor do estágio?

• De 818 estagiários entrevistados- 99% 
afirmaram que o estágio vale a pena;

• “Quanto mais o estágio é protelado, maior a 
dificuldade para se obter visão da profissão”

• Estágio resulta em forte melhora no 
comportamento social, no modo de falar, vestir e 
escrever e faz sentir-se mais seguro.

• Promove desenvoltura e “jogo de cintura”
• 62% dos entrevistados relacionam o estágio ao 

rumo da profissão
Pesquisa realizada pela empresa Interscience publicada na 

revista Agitação, n.56, p.47 a 56, 2004


