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Memória da reunião da Coordenação Geral de Estágios – PROGRAD/UFG com os coordenadores de cursos
de licenciatura da UFG-Regional Goiânia.
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Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e quarenta minutos, reuniram-
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se na sala 02 do Centro de Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, os coordenadores de estágios dos cursos de
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licenciatura da UFG/Regional Goiânia e o coordenador geral de estágios da PROGRAD, Lawrence G. Lopes,
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com o objetivo repassar informes, apresentar mudanças na Resolução 731 e esclarecer procedimentos da
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Central de Estágio. Comparecerem os coordenadores e/ou seus representantes dos seguintes cursos de
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licenciatura da Regional Goiânia: Jaqueline Araújo Civardi/Matemática, José Rildo de liveir Quiroz/Física,
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Marilza Vanessa Rosa Suanno/Pedagogia, Michely Coutinho Oliveira de Andrade/Educação Física e Dança
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(representando a coordenação de estágio da Ed. física), Fernanda de S. Almeida (representante da Prof.
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Valéria Maria Chaves de Figueiredo)/Dança, Valquíria Pereira Batista/Teatro, Carmelita Brito de Freitas
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Felício/Filosofia, Mirian Santos de Cerqueira/Letras, Cláudio Roberto Machado Banite/Química e Roberto
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Pereira Furtado/Educação Física (coordenador de curso). O Prof. Lawrence inicialmente deu as boas vindas
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e já começou a reunião com os informes gerais; assim, relembrou sobre a futura utilização do sistema de
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estágio da UFRN e seus benefícios, em especial, para o estágio não obrigatório, bem como fez destaque as
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mudanças feitas nos formulários de termo de compromisso, as quais visaram diminuição da quantidade de
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folhas e separação conforme modalidades de estágio, ou seja, um exclusivo para o estágio obrigatório e
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outro para o não obrigatório (central de estágio); relatou ainda sobre a dificuldade do estudante em
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retornar com o relatório de atividades (parcial e final) e que, atualmente, a inserção da realização do
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estágio não obrigatório no histórico escolar está sendo feita na Central de Estágio, desde que toda
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documentação esteja completa; ressaltou que tal ação deve servir de estímulo para entrega deste
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documento. Em seguida, foi feita a apresentação da proposta de alteração da Resolução 731/2005, tendo
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como principais mudanças:1-a inserção de um artigo relativo ao estabelecimento de um valor do piso da
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bolsa, procurando valorizar a formação do estudante e impedir uso indevido do estágio "mão de obra
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barata". A Prof. Jaqueline sugeriu a realização de parcerias com outras instituições de ensino para unificar o
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valor das bolsas. O Prof. Cláudio Roberto manifestou a possibilidade de igualar a bolsas de estágio às bolsas
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de PIBIC. 2- Aproveitamento de até 200 horas do estágio obrigatório desde que previsto no PPC e/ou
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regulamento de estágio de curso (orientação já dada anteriormente na Res. CNE 02/2002- ora revogada).
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Essa mudança trouxe muitas discussões, pois cada curso tem suas especificidades, mas resumiu-se na
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necessidade de seguir o regulamento de estágio de cada curso. O Prof. Roberto trouxe em discussão a
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utilização do projeto de extensão como campo de estágio, com a realização de um termo e compromisso
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nas dependências da UFG, desde que o projeto contemple a ementa da disciplina de estágio. Em seguida,
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o Prof. Lawrence informou sobre a atualização semanal das vagas de estágio ofertadas pelos agentes de
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integração e empresas conveniadas com a universidade, do mural de estágios do site da Central de Estágio
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da Pró-Reitoria de Graduação- Prograd e pediu colaboração aos coordenadores na divulgação dessas vagas
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aos estudantes. A Profa. Mirian relatou que algumas empresas não fornecem os dados para o plano de
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atividades e que os alunos chegam em sua coordenação com o papel em branco e sem um professor
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orientador, tendo ela que assinar como coordenadora de estágio do curso e orientadora dos alunos,
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sobrecarregando-a. A servidora técnica Fernanda sugeriu a inclusão no rodapé do plano de atividades de
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um espaço contendo o número de vias e o passo a passo dos supervisores, orientadores e coordenadores
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de curso. A Prof. Marilsa relatou que na Faculdade de Educação foi aprovada no Conselho Diretor uma lista
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de professores orientadores para atuarem no Estágio curricular não obrigatório. Na seqüência, o Prof.
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Lawrence diferenciou as áreas de realização de estágio obrigatório e não obrigatório, detalhou o fluxo da
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central de estágio, orientou os coordenadores de estágio que não assinem o plano de atividades em branco

45

e, fez destaque, que após a criação da Central de Estágio, os coordenadores atuam exclusivamente na
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análise das atividades constantes no plano de atividades, que caso seja adequada, este plano deve ser
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assinado por eles e pelos professores orientadores, porém, o termo de compromisso a assinatura é feita
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pela Central de Estágio. Não havendo nada mais a tratar a reunião terminou às dez horas e vinte minutos.
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Eu, Juliana Luis e Silva, lavrei a presente memória que será assinada pelo Coordenador Geral de Estágios.

___________________________
Prof. Lawrence Gonzaga Lopes
Coordenador Geral de Estágios

