
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MUSEU INSTRUÇÃO NORMATIVA APROVADA
04/2021, DE 23 DE ABRIL DE 2021

O Museu Antropológico (MA) da Universidade Federal de Goiás (UFG)    por meio do seu
Conselho Diretor, de acordo com o seu Regimento; o Regimento Geral da Universidade Federal
de Goiás e as normatizações previstas na Lei No  11.788, de 25 de setembro 2008 e o Decreto
No 9.427 de 28 de junho de 2008, estabelece as seguintes instruções normativas sobre as
atividades de estágios de discentes e profissionais no órgão:

CAPÍTULO I

Das formas de Ingresso

§ 1 Os estágios no Museu Antropológico deverão ser por meio de edital público de acordo com os
seguintes processos:

a. Serão considerados como de legitimo acesso ao estágio discente no MA os candidatos
regularmente matriculados na Universidade Federal de Goiás.

b.  Os candidatos classificados nos processos seletivos para discentes regulamentados por
editais da Universidade Federal de Goiás sob responsabilidade da Pró-reitoria de Pesquisa
e Inovação (PRPI), Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) , Pró-reitoria  de graduação
(PROGRAD) e Pró-reitoria de Pós-graduação (PRPG).

c.  Os estágios discentes previstos nos projetos coordenados pelo MA e geridos pela
FUNAPE seguirão normas estabelecidas de acordo com a Resolução Consuni 42/2020 de
28 de agosto de 2020.

d. Os estágios discentes voluntários serão institucionalizados por meio de edital simplificado.
e.  Os estágios curriculares obrigatórios demandados pelos cursos de graduação da UFG

seguirão as normatizações e disposições curriculares das unidades acadêmicas de
procedência podendo ser acordados termos de ajustes de conduta sobre a natureza da
participação dos servidores do MA entre a unidade e o MA.

f. Os estágios curriculares obrigatórios do curso de graduação de Museologia da UFG serão
demandados e acompanhados pela Coordenação de Integração do Curso de Museologia 
conforme estabelece o Regimento Interno do MA.

g. Poderão desenvolver estágios no órgão discentes de outras instituições de ensino superior
desde que aprovados pelas coordenações do MA e respeitados as normas vigentes da
UFG e do MA.

h. O MA poderá ter estagiário/a vinculado ao Núcleo de Estudos de Antropologia, Patrimônio,
Memória e Expressões Museais (NEAP) com supervisão direta da coordenação do Núcleo,
respeitadas as normas internas de usos e gerenciamento de espaços do MA e
acompanhado pela Coordenação Administrativa do MA.

i. Em caso de candidato/a aprovado/a em processo seletivo do órgão, mas não classificado/a,
automaticamente se cria um quadro de reserva de vagas que poderão ser preenchidas no
caso de haver disponibilidade de vagas no órgão seguindo a ordem de classificação dos
candidatos.

j. O MA poderá ter estágios desenvolvidos por profissionais  graduados e pós-graduados
devidamente regidos por editais específicos; projetos de cooperação com demais  órgãos 
e unidades acadêmicas da UFG e projetos de cooperação nacional e internacional
devidamente aprovados pelo seu Conselho Diretor.
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§ 2o - Sobre o número efetivo de estagiário/a(s) no órgão aplicam-se os seguintes critérios
percentuais em seus editais:

a)  10% das vagas de estágio reservadas aos estudantes cuja deficiência seja compatível com o
estágio a ser realizado, nos termos do § 5o do art. 17 da Lei no 11.788, de 25 de setembro de
2008;

b)  30% das vagas de estágio reservadas aos estudantes negros, nos termos do Decreto no
9.427, de 28 de junho de 2018.

c) 10% para vagas reservadas aos estudantes indígenas e quilombolas.

CAPÍTULO II

Dos procedimentos

§ 1 O/A estagiário/a no Museu Antropológico será recebido/a e acompanhado/a pela
Coordenação Administrava do órgão com os seguintes procedimentos:

a. Ao estagiário/a serão apresentadas as normas que regem o MA e a UFG.
b. Ao estagiário/a serão apresentado/a(s) todo/a(s) os servidores, coordenações, e

dependências físicas do MA, horários e normas de segurança.
c. A carga horária dos estágios será definida nos devidos editais.
d. O estagiário/a ficará vinculado/a ao coordenador(a) do projeto e/ou plano de trabalho

estabelecido nos editais que deverão ser servidores e/ou pesquisadores associado/a(s) ao
órgão e à coordenação do NEAP.

§ 2 O estagiário/a deverá seguir os seguintes procedimentos:

a. registrar as atividades em folhas de frequências que serão acompanhadas pelo
servidor/docente responsável e envidas para a Coordenação Administrativa do órgão.

b. O modo de trabalho pode ser presencial e/ou de modo remoto a depender das condições
adequadas na época do estágio seguindo as normas de segurança de saúde dos
estagiários/as e seus orientadores.

a. O horário ao acesso presencial nas dependências do MA será definido no Plano de
Trabalho em comum acordo com o orientador/a e ser preferencialmente no período diurno.

b. No caso de presença física no MA no período noturno, a permissão será dada pelo
orientador/a, comunicada à Direção, sendo obrigatória a presença do orientador/a no
recinto em que o estagiário/a desenvolverá suas atividades.

c. No início e no fim do período de permanência física no MA no período noturno o Sistema de
Segurança da UFG deverá ser comunicado pelo orientador/a.

CAPÍTULO III

Dos Direitos e Deveres

§ 1 Os direitos e deveres  do(a) estagiário(a) serão pautados por:

a. A relação entre direitos e deveres dos estagiários/os e do MA seguirá o código de ética do
Ouvidor/Ombudsman da Associação Brasileira de Ouvidores aprovada em 19/12/1997 e
disponível no site da Ouvidoria da UFG.

b. Os estagiários/as que têm planos de trabalho acima de 150 horas semestrais terão
representações nos órgãos colegiados do MA, escolhidos entre seus pares, com direito a
voz e voto conforme regulamenta o Regimento do MA.

c. Todo/a estagiário/a terá tratamento simétrico no órgão independente do gênero, raça, etnia
ou classe social e tipo de estágio desenvolvido.

d. Em caso de divergência ou conflito relacionados aos orientadores ou servidores ou ao
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orientando/a(s) a demanda deverá ser encaminhada por escrito para a Coordenação
Administrativa e/ou Direção do órgão que tomará providências para a devida resolução.

e. O/A estagiário/a não pode ficar responsável pelos laboratórios do MA e nem ter acesso às
senhas eletrônicas que dão acesso às suas dependências.

f. O/A estagiário/a deverá cumprir com interesse e empenho o plano acordado com o
orientador/a.

g. O/A estagiário/a deverá comunicar de imediato qualquer alteração no seu regime escolar
como abandono, trancamento de matrícula ou conclusão de curso.

h. O/A estagiário/a deverá apresentar um relatório final de estágio conforme acertado no Plano
de Trabalho.

i. O/A estagiário/a terá o direito de receber o certificado de conclusão total ou parcial (desde
que cumpra 50 % da carga horária) do estágio a ser emitido pela coordenação
administrativa do MA.

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

§ 1 As questões omissas serão tratadas pela Direção do Museu Antropológico que encaminhará
por meio de  trâmites competentes.

Referência: Processo nº 23070.011486/2021-16 SEI nº 2023466
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