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ESTÁGIO BACHARELADO 

Res. 766 Proposta 

Substitui as referências ao Decreto 

87497/82 e Lei 6494/77 

Lei 11788/2008   (transversal) 

Parágrafo único do art. 1º (perfil dos 

estudantes) 

Art. 3º - altera redação sobre o perfil 

dos estudantes conforme o artigo 1º 

da lei 11788/2008 

Parágrafo único do art. 2º 

(planejamento, ....avaliação do 

estágio) 

Art. 2º §1º - acrescentou:  

regulamento de estágio de cada 

curso 

Artigo 3º (vínculo empregatícios, 

cobertura previdenciária, bolsa) 

- exclusão da citação: cobertura 

previdenciária   

- Inserção do art. 14 e parágrafo 

único, relacionados ao pagamento 

de bolsa, bem como, o piso do valor 

da mesma 





Res. 766 Proposta 

Artigo 4º (jornada de atividade) Artigo 7º- inserção da referência ao 

artigo 10 da lei 11788/2008 

Parágrafo único do art. 4º (jornada 

de atividade no período de férias) 

 

Artigo 7º parágrafo único - insere a 

possibilidade de 40 h de estágio 

semanal nas férias escolares 

Parágrafo único do art. 5º (alunos 

externos fazendo  estágio na UFG – 

PPC do curso da instituição de 

origem do aluno) 

Artigo 11 - acrescentou: ....exceto 

quando tratar-se de programa de 

mobilidade estudantil 

Artigo 6º (EC obrigatório de alunos 

da UFG na própria UFG) 

Artigo 9º - inciso I - inverte a redação 

dando ênfase a matrícula no 

componente curricular de estágio e 

celebração do TC e plano de 

atividades 
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Res. 766 Proposta 

Artigo 6º (EC obrigatório de 

alunos da UFG na própria 

UFG) 

Artigo 9º - inciso II - redação modificada 

conforme é feita hoje a inserção dos 

estudantes na apólice de seguros 

Artigo 6º (EC obrigatório de 

alunos da UFG na própria 

UFG) 

 

Artigo 9º - inciso III – o limite de carga 

horária dos docentes responsáveis deve 

ser definido no regulamento de estágio do 

curso 

Artigo 7º (conceito do EC não 

obrigatório) 

Artigo 12 - redação coadunando com a lei 

11788/2008 

-remoção: sem previsão expressa no PPC 

Artigo 8º (EC não obrigatório na 

UFG de alunos da UFG)  

Artigo 13 - inserção do inciso III -

obrigatoriedade da entrega de relatório a 

cada 6 meses 
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Res. 766 Proposta 

Artigo 9º (EC de aluno da UFG fora 

da UFG) 

Artigo 6º - ampliação da expressão 

“fora da UFG”, de forma a expressar 

o que está na legislação  

Inciso II do Artigo 9º 

(acompanhamento das atividades) 

Artigo 6º Inciso II - acréscimo do 

professor Orientador no 

acompanhamento do estagiário 

Inciso III do Artigo 9º (seguro) Artigo 6º Inciso III - inserção das 

responsabilidades da contratação do 

seguro conforme a modalidade do 

estágio 

Inciso IV do Artigo 9º (relatório) 

 

Artigo 6º Inciso IV- síntese da frase 

sobre a entrega do relatório 
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Res. 766 Proposta 

Inciso V do Artigo 9º (modalidades 

de avaliação) 

 

Artigo 6º Inciso V - troca da 

expressão PPC por regulamento de 

estágio de curso 

Artigo 10 (especificidades de cada 

campo de estágio) 

Artigo 2º §2º - mudança de redação 

de forma a remeter a descrição das 

atividades no campo de estágio ao 

regulamento de estágio do curso  

Inciso III do Artigo 11 (seguro de 

alunos de outra instituição fazendo 

EC na UFG) 

Artigo 11 parágrafo único - 

especificação da responsabilidade 

para contratação de seguro referente 

a instituição de origem no caso do 

estágio obrigatório 
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Res. 766 Proposta 

Artigo 12 (agentes de integração) Artigo 5º - redação modificada para 

contemplar os entes que podem 

fazer convênio com a UFG conforme 

legislação  

Parágrafo 1º do artigo 12 (EC não 

obrigatório através de agentes de 

integração)  

 

Artigo 5º §1º - inserção da 

intermediação por agentes de 

integração; preferencialmente em 

estágio curricular não obrigatório 

Parágrafo 3º do artigo 12 

(recolhimento de taxa de 5% para 

Fundo de Seguros) 

Removido 
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