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I. IDENTIFICAÇÃO:
UNIDADE ACADÊMICA: Campus Jataí
CURSO: Geografia (Bacharelado)
DISCIPLINA: Estágio II
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Dr. Iraci Scopel
ANO LETIVO: 2012
CARGA HORÁRIA: 64 horas/Semestre – 04 horas/Semana
TURMA: 7º período  - TURNO: noturno - SEMESTRE: 1º semestre de 2012.

II. EMENTA: 
Contato com Instituições e problematização da realidade no campo de trabalho do geógrafo. Elaboração 
de proposta de estágio. Orientação de leituras individuais, contemplando a proposta de estágio de cada 
aluno.

III. OBJETIVO GERAL: 
Promover o contato entre os futuros estagiários e as empresas, órgãos e instituições colaboradoras; 
elaborar o projeto/plano de estágio.

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Contatar as instituições conveniadas, escolhidas, a fim de vislumbrar as possibilidades de 
estágio; 
- Investigar as possibilidades e as formas de atuação do profissional geógrafo no contexto das 
mesmas; 
- Planejar as ações a serem desenvolvidas junto às instituições selecionadas; 
- Definir as ações da instituição, a ação do estudante e os alvos do estágio; 
- Descrever a proposta de estágio a ser desenvolvida. 

V. CONTEÚDO:
1. Os convênios: normas e instituições;
2. As instituições: realidades e possibilidades de ação;
3. Trabalhos de campo nas instituições;
4. Delimitação e viabilidade da proposta de estágio;
5. Elaboração da proposta de estágio;
6. Orientações gerais para a realização de estágio e relatórios.

VI. METODOLOGIAS E RECURSOS:
- Aulas teóricas, ministradas com base no referencial teórico indicado e com auxílio de outros 
recursos didáticos;
- Atividades de campo, previamente programadas em conjunto com os estudantes, para 
conhecimentos dos possíveis locais para a realização do estágio;
- Seminários sobre os planos de estágio.

VII. AVALIAÇÃO
A avaliação se dará por meio dos seguintes documentos:
1) Relatórios gerados a partir das investigações das instituições conveniadas, seus cenários e 
possibilidades de ação;
2) Projeto/plano de estágio elaborado.
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IX. CRONOGRAMA
A disciplina será ministrada às segundas-feiras, no horário de 19h 00min às 22h 40min, 

com início em 27 de fevereiro e encerramento em 30 de junho de 2011 ou, em caso de 
mudança do horário no departamento ou no calendário escolar da UFG, consultar o Professor.
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