
ORIENTAÇÕES SOBRE OS ESTÁGIOS OBRIGATÓRIO E NÃO 

OBRIGATÓRIO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE JATAÍ, POR IMPOSIÇÃO DAS RESTRIÇÕES DECORRENTES 

DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

A Pró-Reitoria de Graduação e a Coordenação Geral de Estágios da UFJ, 

visando contribuir com as medidas de enfrentamento à Covid-19 e em conformidade 

com a Resolução Consuni nº 01/2020, que suspendeu o calendário acadêmico referente 

ao ano de 2020, orienta sobre o desenvolvimento dos estágios obrigatórios e não 

obrigatórios na UFJ, no contexto da pandemia do coronavírus (Covid-19): 

 

1 Os estágios obrigatórios estão suspensos em todos os cursos de graduação da UFJ, 

com exceção dos cursos da área da saúde, conforme preconizado pela Portaria nº 356, 

de 20 de março de 2020, do Ministério da Educação, e Portaria nº 492, de 23 de março 

de 2020, do Ministério da Saúde. Nestes casos, deve-se observar as exigências dispostas 

no art. 2º da Resolução Consuni nº 01/2020, in verbis:  

 

Art. 2º Autorizar a manutenção das atividades relacionadas 

neste artigo, desde que haja anuência, por escrito, dos docentes 

e de todos os estudantes envolvidos, além de aprovação dos 

respectivos colegiados das unidades acadêmicas, devendo ser 

rigorosamente respeitados os protocolos de preservação da 

saúde de todos os membros da comunidade envolvidos nas 

atividades:  

I. Estágios supervisionados de cursos da área da saúde, 

consoante ao estabelecido pela Portaria nº 356, de 20 de março 

de 2020, do Ministério da Educação, e Portaria nº 492, de 23 de 

março de 2020, do Ministério da Saúde, sob garantia de 

oferecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

pela concedente, e as atividades assistenciais na área de saúde, 

preferencialmente, aquelas relacionadas ao combate à Covid-

19. 

 

1.1 Serão também considerados casos excepcionais os daqueles estudantes que já se 

encontram fora de Jataí, realizando as atividades de estágio obrigatório. Nestes casos, a 

Coordenação de Estágio do Curso deverá comunicar aos estudantes a decisão de 

suspensão do calendário acadêmico, referente a Resolução Consuni nº 01/2020, dando 

oportunidade para que se manifestem sobre o assunto (especialmente, se sentem seguros 

quanto aos procedimentos de segurança, proteção, enfrentamento e tratamento da 

Covid-19, oferecidos pela concedente e/ou localidade em que se encontram). 

Recomenda-se o encaminhamento a todos os estagiários da comunicação feita pela UFJ, 

em razão da Covid-19. Solicita-se, ainda, que seja enviado para o e-mail da 

Coordenação Geral de Estágios, com cópia para o Coordenador Geral de Estágios 



(estagiarios.jatai@ufg.br e murilo_borges_silva@ufg.br) o nome do estagiário, número 

de matrícula, local de estágio e nome do professor orientador. 

1.2 Em relação ao seguro dos estudantes matriculados em estágio, compartilhamos a 

resposta da seguradora contratada pela UFG/UFJ e esclarecemos:  

 

[...] a apólice 01.82.1404, bem como todas as apólices vinculadas a Ata de 

Registro de Preços nº 017/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 18/2018 - são 

Apólices de Acidentes Pessoais Coletivo. 

Apólices de Acidentes Pessoais Coletivo cobrem exclusivamente os riscos de 

ACIDENTES, ou seja, causas exógenas. 

 

Portanto, a apólice não cobre riscos de causas naturais, tais como morte natural, 

invalidez funcional por doença, casos de contração de doenças contagiosa (inclui-se aí a 

Covid-19) etc. 

 

2 Os estágios não obrigatórios, cuja legislação prevê contrapartida financeira da 

concedente, poderão ter continuidade desde que a decisão seja acordada entre: 

estudante, concedente e coordenação de estágio do curso. Quando possível, sugere-se o 

trabalho remoto, com garantia de orientação e supervisão ao estagiário. Em caso de 

continuidade das atividades, solicita-se que seja encaminhado para os e-mails: 

estagiarios.jatai@ufg.br e murilo_borges_silva@ufg.br, as seguintes informações: nome 

do estudante, matrícula, local de estágio e professor orientador.  

• Recomenda-se que as coordenações de estágio dos cursos reforcem entre os 

estagiários e a concedente os cuidados para prevenção e enfrentamento ao Covid-19.  

 

3) Para aqueles que já haviam assinado o Termo de Compromisso, será necessário 

preencher e encaminhar à Coordenação de Estágio do Curso o Formulário de 

Suspensão/Encerramento de Estágio obrigatório ou não-obrigatório.  

 

Jataí, 01 de abril de 2020. 

 

 
Kamila Rodrigues Coelho 

 Pró-Reitora Pro Tempore de Graduação da UFJ 
 

 
Murilo Borges Silva 

Coordenador de Estágio da UFJ 
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