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I.  IDENTIFICAÇÃO
Unidade Acadêmica: Câmpus Jataí
Curso:  Coordenação de Geografia do Campus Jataí/UFG.
Disciplina: Estágio II/Bacharelado
Carga horária semestral: Teórico-Práticas: 96
Semestre/ano: 2/2013; Turma/turno: Única/Noturno
Professor: Iraci Scopel
II. Ementa
Contato com Instituições e execução de trabalho do geógrafo na realidade de campo – execução do
estágio planejado. Elaboração e defesa, perante banca de professores, do relatório de estágio
III. Objetivo Geral
Preparar técnica e eticamente o estudante para lhe proporcionar condições de êxito na experiência
concreta diária da vida de geógrafo, pós-formatura. 
IV. Objetivos Específicos
- Relacionar-se com Profissionais nos Locais do Estágio; - criar condições para o primeiro contato do
estudante com os profissionais; - Executar o plano de estágio; - Construir e relatar a experiência da
execução do estágio junto com o Colaborador/Profissional e Orientador; - Vivenciar as atividades do
plano de estágio;- Revisar e analisar a literatura sobre os temas das atividades, objeto do estágio; -
Descrever os trabalhos realizados de acordo com o cronograma e a metodologia de cada atividade. -
Defender perante banca de professores o relatório de estágio.
V. Conteúdo
Atividades:  Reunir  documentação  do  projeto  de  estágio  e  deixá-la  à  disposição  dos  professores
orientadores – apresentar-se ao Prof. Supervisor nas datas e horários previstos; 2: Acompanhar e o
profissional da Instituição na qual se realiza o estágio e executar as atividades sugeridas por esse
profissional;  Dialogar  com  o  Profissional/Supervisor  e  com  o  Orientador  sobre  as  atividades
realizadas e possíveis dúvidas; Interessar-se, com discrição, pelas ações desenvolvidas no local de
estágio; Fazer uma pesquisa na bibliografia e na internet sobre ações similares executadas em outras
instituições similares; Respeitar e interessar-se pelas atividades do(s) profissional(is) que participam
da supervisão do seu estágio; Motivação e iniciativa do aluno em saber o endereço, telefone, pessoas a
serem contatadas no momento certo; Executar com fidelidade e com flexibilidade, quando necessária,
todo plano de estágio, analisando e criticando diariamente sua exequibilidade, adaptando-o ou, talvez,
simplificando-o,  quando  houver  necessidade.  Relatar  tecnicamente  e  por  escrito  as  atividades
realizadas  na  execução  do  estágio,  bem  como,  problemas  enfrentados  e  devidas  soluções  e/ou
correções.  Apresentar,  corrigir  e  entregar  o  relatório  de  estágio  aos  responsáveis,  nas  datas
combinadas. Defender o relatório perante banca conforme acerto com o Professor Orientador. Quando
necessário, fazer as correções sugeridas pela banca e entregar o relatório à coordenação, de acordo
com data e horário previamente acertados..
VI. Metodologia
Execução das atividades programadas no estágio em conformidade com cronograma pré-estabelecido,
acompanhando e/ou sendo orientado pelo Profissional Supervisor e pelo Prof. Orientador. Apresentar
relatórios parciais e final, segundo exigências do profissional supervisor  e do orientador. Fazer as
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correções sugeridas pelo supervisor e pelo orientador.
VII. Processos e critérios de avaliação
Submissão de Relatório Técnico contendo as informações sobre a execução das atividades de estágio
programadas a uma banca predefinida. A banca poderá arguir o aluno sobre o trabalho executado no
estágio e sobre o próprio relatório.
VIII. Local de divulgação dos resultados das avaliações
Em sala de aula após cada atividade ou ao final da atividade. No site do aluno na página da UFG ou
pessoalmente quando questionado por aluno.
XI. Bibliografia básica e complementar

ALMEIDA, J. R. de. (et al.). Gestão Ambiental: planejamento, avaliação, implantação, operação e verificação. Rio de
Janeiro: Thex, 2000.

CUNHA, S. B. e GUERRA, A. J. T. Avaliação e perícia ambiental. Rio de Janeiro: Bertrand-Brasil, 1999.

_____. Impactos ambientais urbanos no Brasil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand-Brasil.

BRASIL. Decreto nº. 85138, de 15 de setembro de 1980.  Regulamenta a lei n º. 6664, de 26 de junho de 1979, que
disciplina  a  profissão  de  geógrafo,  e  dá  outras  providências .  Brasília:  1980.  Disponível  em:
<http://www.soleis.adv.br/geografoprofissao.htm>. Acesso em 05 de agosto de 2010.

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA  Resolução nº. 1010 de 22
de  agosto  de  2005  que  Dispõe  sobre  a  regulamentação  da  atribuição  de  títulos  profissionais,  atividades,
competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema CONFEA/CREA, para
efeito de fiscalização do exercício profissional. 

Brasília: 2005. Disponível em < http://www.confea.org.br/ >. Acesso em 15 de julho 2010.

KAYSER, B. O geógrafo e a pesquisa de campo. Seleção de textos. São Paulo: AGB-SP, nº 11, 1985.

LIMA,  R.F.P de  e  LIMA,  O.  P.  O  perfil  do  Geógrafo  e  sua  inserção  social  no  mercado de  trabalho  brasileiro.  In:
Congresso  Brasileiro  de  Cadastro  Técnico  Multifinalitário  .  nº.  1,  2004,  Florianópolis.   Congresso  Brasileiro  de
Cadastro Técnico Multifinalitário, Florianópolis, 2004. Disponível em 

< http://geodesia.ufsc.br/Geodesia-online/arquivo/cobrac_2004/015.pdf >. Acesso em 15 julho de 2010.  

Manual de Estágio da UFG. Site da Pró-reitoria de Graduação na secção Estágio.

PEDROSO, N. G. Geógrafos, Legislação, formação e mercado de trabalho. São Paulo: AGB/CONFEA-CREA, 1996.

ROSA, R. O Geógrafo: mercado e atividades de trabalho. Revista de Educação e Filosofia. Uberlândia, 2(4), jan-jun,
1988. Disponível em < http://www.rc.unesp.br/igce/grad/geografia/mercadodetrabalho.pdf >. Acesso em 09 de agosto de
2010.

SUERTEGARAY, D. M. A.  Geografia,  transformações sociais e engajamento profissional: o trabalho do geógrafo no
Brasil.  In:  Scripta  Nova.  Barcelona. Vol.  VI,  núm.  119  (139),  1  de  agosto  de  2002.  Disponível  em  <
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119139.htm >. Acesso em 09 de agosto de 2010.

VENTURI, L. A. B. (org.) Praticando Geografia: técnicas de campo e laboratório. São Paulo: Oficina de Textos, 2005.

VERDUM,  Roberto.  Estágio  profissional:  Formação,  prática  e  reconhecimento.  In: IX  COLÓQUIO
INTERNACIONAL  DE  GEOCRÍTICA,  N.9,  2007,  Porto  Alegre.  Disponível  em  <
http://www.ub.es/geocrit/9porto/verdum.htm >. Acesso em 05 de ago. De 2010.

X. Cronograma
O  estágio  será  realizado  obedecendo-se  o  cronograma  proposto  por  cada  aluno  junto  com  o
profissional  colaborador/supervisor.  Normalmente  será  realizado  na  segunda quinzena a  partir  do
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início do semestre e finalizado quinze ou vinte dias antes do término das aulas para possibilitar a
entrega e análise do relatório pelos participantes da banca examinadora. Será dispendido um tempo
suficiente para orientação do aluno na elaboração do relatórios técnico, extra horário da realização do
estágio prático.
 

Data Jataí, 17 de agosto de 2013.

Iraci Scopel
Prof. Dr. em Ciências Florestais

Assessoria de Graduação
Telefone: (64) 3606-8254 // E-mail: graduacaocampusjatai@gmail.com

Rodovia BR 364 – Km 192, Parque Industrial
Caixa Postal. 03, CEP: 75801-615

www.jatai.ufg.br

Página 3 de 3


