
Anexo I: Regulamento do Estágio e Documentos
 

 
REGULAMENTO DO ESTÁGIO DA FACULDADE DE LETRAS

 
 

APRESENTAÇÃO

As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Formação de Professores  da Educação 
Básica nos cursos de Licenciatura Plena; a exigência de Projeto de Estágio conforme 
orientações de pareceres do Conselho Nacional de Educação; o Regulamento Geral 
dos  Cursos  de  Graduação  (RGCG)  da  UFG  (Resolução  CONSUNI  Nº  06/2002);  a 
adoção do sistema semestral na Universidade Federal de Goiás; a política de estágios 
da UFG para a formação de professores da Educação Básica (Resolução CEPEC Nº 
731/2005); o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Faculdade de Letras (FL) da UFG; o 
Currículo Pleno do Curso de Graduação em Letras (Resolução CEPEC Nº 680/2005), 
todas  essas  novas  determinações  apontam  para  a  necessidade  de  elaborar  um 
Regulamento  de  Estágio  da  FL.  Seguindo  essas  diretrizes,  o  Conselho  Diretor  da 
Faculdade de Letras regulamenta seu Estágio com as seguintes disposições:
 

 
Das Disposições Iniciais

 
 

Dos Princípios
 
 
Art. 1o - O estágio do Curso de Letras da Universidade Federal de Goiás observará os 
seguintes princípios:
 

 I. articular ensino, pesquisa e extensão;
 II. priorizar a abordagem pedagógica centrada no desenvolvimento da 
autonomia do aluno; 
III. relacionar a reflexão teórico-crítica com os domínios da prática (CNE/CP 
2001). 

 
Parágrafo único - Para a realização do estágio, "[...] é preciso que exista um projeto 
de estágio planejado e avaliado conjuntamente pela escola de formação inicial e as 
escolas de campo de estágio, com objetivos e tarefas claras e que as duas instituições 
assumam responsabilidades e  se  auxiliem mutuamente,  o  que pressupõe relações 



formais  entre  instituições  de  ensino  e  unidades  do  sistema  de  ensino" 
(CNE/CP27/2001).
 
 

Do Local de Estágio
 
 
Art. 2º - A prática docente do estágio será realizada em escolas da rede oficial de 
ensino (Res. CEPEC Nº. 680, Art. 10, §6º), preferencialmente em escolas públicas do 
ensino básico, mediante convênios institucionais (Res. CEPEC N. 731, Art. 4º).
 
Parágrafo único - O coordenador de estágio deverá solicitar assinatura de convênios e 
cadastrar os locais de estágio (RGCG, Anexo I, 2.).
 
Art. 3o - O Centro de Línguas da Faculdade de Letras da UFG poderá ser local de 
observação de aulas para os alunos de estágio do Curso de Letras, conforme plano de 
trabalho do professor responsável pelo estágio.
 
 

Da Carga Horária

Art.  4º  -  O  Estágio  de  Licenciatura,  conforme  as  modalidades  oferecidas  pela 
Faculdade de Letras, será cumprido em 400 horas, distribuídas em quatro disciplinas 
de estágio supervisionado (Estágio 1, Estágio 2, Estágio 3, Estágio 4),  em quatro 
semestres, assim que o aluno cumprir a metade da carga horária total em disciplinas 
(Projeto Político Pedagógico/Faculdade de Letras, 6.1)
 
Art. 5º - A disciplina Estágio terá um tempo de atuação na escola-campo e um tempo 
de estudos e reflexão sobre a prática docente do professor.
Parágrafo  único  -  Do total  das  horas  de  cada  disciplina  de  Estágio,  quatro  horas 
semanais devem, prioritariamente, ser efetivadas na escola-campo e as demais nas 
dependências da FL/UFG.

Art. 6º - Poderá ter redução da carga horária do Estágio em até 200 horas o aluno 
que: 
I. Exercer atividade docente regular na educação básica; 
II. Exercer atividade de aluno-professor no Centro de Línguas da FL/UFG;
III. Já possuir uma licenciatura concluída.
 
§ 1º - O aluno deve solicitar essa redução de carga horária, no ato da matrícula, à 
Coordenação do Curso de Letras, apresentando os documentos comprobatórios que 
definem a sua situação, para análise e deliberação quanto à redução (Res. CEPEC Nº. 
680, Art. 10) 
§ 2º - Tal redução será concedida somente quanto às atividades na escola-campo, 
durante o Estágio 2 e o Estágio 3.
 
 

Das Atividades do Estágio
 

Artigo 7º  -  O Estágio, no Curso de Letras, prevê o desenvolvimento das seguintes 
modalidades:



 
 I. Atividades de observação, destinadas a propiciar ao aluno o contato 
com  a  realidade  educacional,  especialmente  nos  aspectos  que  dizem 
respeito às situações que envolvem professor-aluno.
 II. Atividades  simuladas,  em  que  o  estagiário  participará  de  aulas 
planejadas  e  efetuadas  juntamente  com  seus  colegas  de  turma  e  o 
professor.
 III. Atividades de participação em aulas ou outras ações pedagógicas, 
que possibilitem ao aluno interagir e colaborar com o professor no local 
de estágio.
 IV. Atividades de regência, que permitam ao aluno ministrar aulas, ou 
desenvolver  outra  atividade  relacionada  ao  processo  ensino-
aprendizagem, sob orientação do professor, no local de estágio.

 

Parágrafo único -  Conforme o PPP/FL,  a apreensão da realidade da escola campo 
poderá incluir: "1. observação de reuniões de pais e professores, Conselho de Classe, 
exame  de  regulamentos  e  estatutos  da  escola  escolhida,  entrevistas  com 
coordenadores,  diretores,  orientadores  e  professores,  análise  dos  projetos 
pedagógicos e demais atividades [...]; 2. [...] preparação e pilotagem de material 
didático; 3. observação das aulas e engajamento em atividades extracurriculares, [...] 
classes  de  aceleração,  oficina  de  redação,  clubes  de  conversação  para  línguas 
estrangeiras, auxílio na avaliação de alunos [...]" (PPP/FL, 6.1).
 
 

Do Produto dos Estágios
 

Art. 8º - O produto dos Estágios 1 e 2 deverá incluir um documento (relatório, artigo, 
ensaio) analítico-reflexivo sobre a vivência da prática docente na escola-campo. 
 
Art.  9o -  O  produto  do  Estágio  3  deverá  incluir  um  Projeto  de  Pesquisa  a  ser 
desenvolvido e concluído no Estágio 4.
Parágrafo  único  -  O  aluno  deverá,  “a  partir  da  problematização  das  situações 
vivenciadas, definir o tema do projeto de ensino e pesquisa. A elaboração do projeto 
implica  preparação  teórica,  em  especial  a  respeito  de  conhecimentos  básicos  de 
pesquisa, com o objetivo que o aluno desenvolva atitude investigativa” (Res. CEPEC 
Nº 731, art. 11, II).
 
Art. 10. - O produto do Estágio 4, Relatório Final de Estágio (Res. CEPEC Nº 731, art. 
11), deverá ser considerado como o Trabalho de Conclusão de Curso exigido para o 
grau de Licenciado.
Parágrafo único - O Trabalho de Conclusão de Curso consistirá na “apresentação da 
intervenção  docente  na  escola-campo  que  evidencie  a  compreensão  da  realidade 
escolar  e  as  contribuições  de  todo o  processo  de  investigação  para  a  construção 
pessoal e coletiva da formação docente” (Res. CEPEC Nº 731, art. 11, IV).
 
Art. 11. - Os produtos acima exigidos, após avaliação do professor de Estágio, bem 
como as fichas de freqüência, deverão ser entregues ao Coordenador de Estágio para 
o arquivo do Projeto de Estágio da FL.
Parágrafo único -  O resultado das atividades de estágio poderá ser objeto de debate 
em eventos acadêmicos da Faculdade de Letras. 
 



Art.  12. -  A avaliação de cada disciplina de estágio será feita  pelo Professor,  que 
atribui  notas,  considerando o continuum de 0 a 10,  sendo aprovado o aluno que 
obtiver a média mínima regimental igual ou superior a 5,0 e cumprir a carga horária 
exigida (75% de freqüência).
 
 

Das Atribuições dos Responsáveis e Participantes do Estágio
 
 
Art. 13 - O professor de Estágio, no início do semestre, enviará ao coordenador de 
estágio, um Plano de Estágio, com o nome dos alunos matriculados, a instituição em 
que farão a escola-campo e o programa de atividades que serão desenvolvidas.

Art.  14 - Conforme o Anexo I, 2, do Regulamento Geral  de Cursos de Graduação 
(Resolução CONSUNI Nº 06/2002), o “coordenador de estágios de cada curso terá as 
seguintes atribuições:

a) coordenar, acompanhar e providenciar, quando for o caso, a escolha dos locais de 
estágio;
b) solicitar a assinatura de convênios e cadastrar os locais de estágio;
c) apoiar o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das atividades de estágio;
d) promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos locais de 
estágio; e
e) manter registros atualizados sobre o(s) estágio(s) no respectivo curso.”

Art.  15 - Conforme o Anexo I, 3, do Regulamento Geral  de Cursos de Graduação 
(Resolução  CONSUNI  Nº  06/2002),  o  “professor  orientador  de  estágio  terá  as 
seguintes atribuições:
a)  proceder,  em  conjunto  com  o  grupo  de  professores  do  seu  curso  e  com  o 
coordenador de estágio, à escolha dos locais de estágio; e
b)  planejar,  acompanhar  e  avaliar  as  atividades  de  estágio  juntamente  com  o 
estagiário e o profissional colaborador do local do estágio, quando houver.”
Parágrafo Único – “O número de alunos estagiários por professor de estágio será, no 
máximo, 15 (quinze)” (Resolução CEPEC Nº 731, art. 10).
 
Art.  16 - Conforme o Anexo I, 4, do Regulamento Geral  de Cursos de Graduação 
(Resolução CONSUNI Nº 06/2002),  o “estagiário terá as seguintes atribuições:
a) participar do planejamento do estágio e solicitar esclarecimentos sobre o processo 
de avaliação de seu desempenho;
b) seguir as normas estabelecidas para o estágio;
c)  solicitar  orientações  e  acompanhamento  do  orientador  ou  do  profissional 
colaborador do local do estágio sempre que isso se fizer necessário; e
d)  solicitar  à  coordenação  de  estágio  a  mudança  de  local  de  estágio,  mediante 
justificativa,  quando  as  normas  estabelecidas  e  o  planejamento  do  estágio  não 
estiverem sendo seguidos.”
 
 

Das Disposições Finais
 
Art. 17 - Casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor da Faculdade de Letras 
da UFG.
 
Art. 18 - Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação.



 





SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO EM LÍNGUA PORTUGUESA (Modelo)
 
 
Senhor(a) Professor(a)
Caro(a) colega,
 

Sou professor da Faculdade de Letras da UFG e venho apresentar estudantes de 
Letras (veja lista em anexo), com a finalidade de solicitar-lhe uma acolhida nessa 
escola, para que possam aí realizar o estágio regular do Curso de Licenciatura em 
Língua Portuguesa. Este pedido espera contar com sua compreensão, pois estamos 
juntos  nesta  escolha  que  fizemos  de  zelar  pela  educação  de  nossas  crianças  e 
adolescentes. A proposta de assistirem a suas aulas conta com a expectativa de que 
possam  aprender  com  a  experiência  que  V.  S.a  tem  como  professor(a)  e 
compreendam as condições necessárias para se tornarem bons profissionais.  Caso 
esses estagiários sejam aceitos, eles freqüentarão uma das turmas da escola, durante 
um dia da semana, percorrendo aquelas instâncias tradicionais do estágio: observação 
e execução de um projeto conforme entendimento com o professor. Os estagiários 
cumprirão todas as atividades sob a minha supervisão como professor de estágio. A 
expectativa é a de que teremos um ganho mútuo. Contando com sua compreensão, 
coloco-me à disposição de V. S.a, com os agradecimentos.
Atenciosamente,
 

Goiânia, 14 de março de 2007
 
 
 
 
 

_____________________________________
Professor de Estágio da FL/UFG

 
 
 



 
AVALIAÇÃO

 
 
São produtos de avaliação de estágio:

1.      DIÁRIO DE CAMPO – é um gênero escrito que, manuscrito ou digitado, 
relata  fatos,  descreve  observações  e  elabora  reflexões  sobre  a  prática 
profissional  do  professor  de  Língua  Portuguesa  dialogando  coma  teorias 
trabalhadas em sala de aula.
2.      LEITURAS – fichamentos, debates, apresentações aos colegas.
3.      MATERIAL  DIDÁTICO  -  elaboração  de  recursos  didáticos,  simulação  de 
aulas.
4.      PROVAS – duas verificações de aprendizagem durante o semestre.
5.      PRODUTOS DO REGULAMENTO: a)  Estágio  1  e  Estágio  2 – documento 
(relatório, artigo, ensaio) analítico-reflexivo sobre a prática docente na escola-
campo;  b)  estágio  3  –  Projeto  de  Pesquisa;  c)  Estágio  4  –  Trabalho  de 
Conclusão de Curso.
Obs.  Todos  esses  trabalhos  do  item 5 devem seguir  o  Guia  para  trabalhos 
monográficos da UFG.

 
O  professor  de  Estágio,  em  seu  programa,  escolherá  os  produtos  que  melhor 
couberem ao seu projeto de trabalho, pontuando-os de tal modo que realizem a nota 
regimental, de 0 a 10, com média mínima para aprovação de 5,0.
 
 
 
 



 
ORIENTAÇÕES

 
O Programa de Estágio é elaborado a partir das ementas, ou seja, detalha os tópicos 
teóricos  que  desenvolvem  a  ementa  e  acompanham  a  bibliografia  indicada  no 
respectivo Estágio, com os acréscimos que julgar apropriados.
 
Além do Programa de Estágio, deve ser elaborado um Projeto de Estágio, ou seja, um 
planejamento das atividades dos seus estagiários na escola-campo, com objetivos, 
conteúdos, metodologias e avaliação. 
 
As atividades apresentadas no artigo 7.º serão objeto de realização do Projeto de 
Estágio: a) observação inclui os componentes já indicados no Regulamento (artigo 
7.º, I e os diversos outros modos incluídos no parágrafo único do mesmo artigo); b) 
simulação – aulas, com plano de aula, dadas para os colegas, seguidas de debates, 
como exercício criativo do aprendizado da disciplina; c) Participação – são iniciativas, 
negociações,  entre  estagiário  e  professor  da  escola-campo,  com  a  finalidade  de 
auxiliá-lo em alguma atividade em benefício dos alunos; d) Regência – atividade de 
assumir aulas em uma ou mais turmas, com planejamento apresentado ao professor 
do estágio e aprovado pelo professor da escola-campo, como exercício autônomo da 
docência.
 
Todas essas quatro atividades serão discutidas pelo grupo de professores de Estágio 
durante o semestre para estabelecermos diretrizes que nos auxiliem na condução dos 
trabalhos.



 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

 

 
Eu,  __________________________________________________________,  doravante 
denominado(a)  ESTAGIÁRIO(A),  brasileiro(a),  ___________________  (estado  civil), 
nascido(a) em __________________–____ (cidade/UF), portador(a) da Cédula de Identidade 
n.º ______________ - _____/___ (órgão expedidor/UF), CPF n.º _____._____._____-___, 
residente  na  _____________________________ 
__________________________________________________________ (endereço completo), 
__________________________–____  (cidade/UF),  estudante  do  curso  de 
____________________________,  nível  _________________,  do  ____º  ano/semestre  da 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – pessoa jurídica de direito público na modalidade de 
autarquia;  instituição  pública  federal  de  ensino  superior,  criada  pela  Lei  n.º  3.834-C,  de 
14/12/1960, e reestruturada pelo Decreto n.º 63.817, de 16/12/1968, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 01.567.601/0001-43, com sede no Campus Samambaia, Goiânia-GO, CEP: 74001-970, 
doravante  denominada  UFG,  com  a  interveniência  do(a) 
_________________________________________  (especificar  a  Unidade  de  Acadêmica 
interveniente no Convênio), doravante denominado(a), ________________ (especificar a sigla 
da  Unidade  Acadêmica  Interveniente),  neste  ato  representado(a)  pelo(a) 
___________________________________________________________  (cargo), 
__________________________________________________________________  (nome 
completo),  brasileiro(a),  ___________________  (estado  civil),  portador(a)  da  Cédula  de 
Identidade  n.º  _____________  -  _______/___  (órgão  expedidor/UF),  CPF  n.º 
_____._____._____-____,  residente  e  domiciliado(a)  em  ______________________-____ 
(cidade/UF), autorizado(a) pelo(a) _____________________________________ (identificar o 
Ato de designação que (o/a) autoriza a responder pela Unidade de Acadêmica da UFG) – e a(o) 
__________________________________ (instituição Concedente), pessoa jurídica de direito 
privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º  ______________,  com  sede  na 
______________________________________, CEP: ____________, doravante denominada 
__________________,  neste  ato  representado(a)  pelo(a)  _______________  (cargo), 
______________________________  (nome  completo),  brasileiro(a),  _______________ 
(estado civil), portador(a) da Cédula de Identidade n.º _____________ - _______/___ (órgão 
expedidor/UF),  CPF  n.º  _____._____._____-____,  residente  e  domiciliado(a)  em 
______________________-____  (cidade/UF)  –  firmamos  este  Termo  de  Compromisso  de 
Estágio  sujeitando-nos,  no  que  couber,  aos  termos  das  disposições  da  Lei  n.º  6.494,  de 
7/12/1977,  alterada pela  Lei  n.º  8.859,  de 23/3/1994,  e regulamentada pelo  Decreto  n.º 
87.497,  de  18/8/1982,  alterado  pelos  Decretos  n.os 89.467,  de  21/3/1984,  e  2.080,  de 
26/11/1996; da Portaria n.º 8/MPOG, de 23/1/2001; da Resolução CEPEC n.º 766 (UFG); do 
art. 6.º da MP n.º 2164-41/2001; do Convênio UFG n.º _______/200__ e demais normas 
estabelecidas entre a UFG e a _______ (Instituição Concedente), mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

 



CLÁUSULA PRIMEIRA

 
Será aceito(a) como estagiário(a) o(a) estudante que esteja comprovadamente matriculado e 
com  freqüência  efetiva  no  curso  de  graduação  em 
_______________________________________  da  UFG,  cujas  atividades  a  serem 
desenvolvidas  pelo(a)  Estagiário(a),  acima  identificado(a),  na  _______  (Instituição 
Concedente) deverão estar em conformidade com a sua linha de formação acadêmica, ou seja, 
________________________________________ (indicar a área).

 
CLÁUSULA SEGUNDA

 
O  estágio  é  um  componente  de  caráter  teórico-prático  que  tem  como  objetivo  principal 
proporcionar  aos  estudantes  a  aproximação  com  a  realidade  profissional,  com  vistas  ao 
aperfeiçoamento  técnico,  cultural,  científico  e  pedagógico  de  sua  formação  acadêmica,  no 
sentido de prepará-lo para o exercício da profissão e cidadania.

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Os estágios devem ser planejados, realizados, acompanhados e 
avaliados pelas instituições formadoras, em conformidade com o projeto político-pedagógico de 
cada curso, os programas, os calendários escolares, as diretrizes expedidas pelo CEPEC/UFG e, 
ainda, as disposições previstas na Resolução CEPEC n.º 766.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. O estágio dar-se-á nas áreas de interesse da _______ (Instituição 
Concedente),  em atividades que tenham estreito  relacionamento com a linha de formação 
acadêmica do estudante.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA. O estágio será supervisionado por docente(s) designado(s) pela(s) 
Direção(s)  do(s)  Curso(s)  oferecido(s)  pela  UFG  que,  para  isso,  deverá(ão)  informar  à 
Coordenação  de  Estágios  da  Pró-Reitoria  de  Graduação/UFG  sobre  o  desenvolvimento  do 
mesmo.

 
CLÁUSULA TERCEIRA

 
O  estágio  oferecido  terá  a  duração  de  ______________,  iniciando-se  em 
_________________,  e  terminando  em ___________________,  com a  jornada  diária  de 
_______ horas, perfazendo uma carga horária total de ___________ horas.

 
SUBCLÁUSULA  ÚNICA.  Nos  períodos  de  férias  escolares,  a  jornada  de  estágio  será 
determinada  de  comum acordo  entre  o  estudante  e  a  _______  (Instituição  Concedente), 
sempre com a interveniência da UFG, a qual poderá ser de até 30 (trinta) horas semanais.

 
CLÁUSULA QUARTA

 
O estudante será desligado do estágio por um dos motivos abaixo relacionados ou quando 
ocorrerem a exigência de atividades alheias à cláusula primeira deste instrumento:

 
a) automaticamente, ao término do compromisso;

b) abandono, caracterizado por ausência não justificada por três dias consecutivos ou cinco 
dias intercalados no período de um mês;



c) conclusão ou interrupção do curso na UFG;

d) a pedido do estagiário;

e) comportamento funcional ou social incompatível com as normas éticas e administrativas do 
local em que venha exercendo suas atividades na _______ (Instituição Concedente);

f) ex-officio, no interesse da _______ (Instituição Concedente);

g) comprovando-se a falta de aproveitamento no estágio, depois de decorrida a terça parte do 
tempo previsto para a sua duração;

h) quando o estagiário deixar de cumprir o disposto neste Termo;

i) em atendimento a qualquer dispositivo de ordem legal ou regulamentar.

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas “b”, 
“d”, “e”, “f”, “g” e “h”, a _______ (Instituição Concedente) comunicará o fato à UFG em um 
prazo máximo de quinze dias.

 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A UFG fica obrigada a comunicar, por escrito, o desligamento do 
estagiário  do  seu  quadro  discente,  qualquer  que  seja  o  motivo,  inclusive  a  conclusão  ou 
interrupção do curso, num prazo máximo de quinze dias após a constatação do fato.

 
CLÁUSULA QUINTA

 
Fica a critério exclusivo da _______ (Instituição Concedente) o estabelecimento de uma bolsa 
de complementação educacional, equivalente a R$ ______ (___________________________) 
mensais,  para que o(a) estudante possa arcar com as despesas normais  na realização do 
estágio.

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. O pagamento, se for o caso, será feito diretamente pela _______ 
(Instituição Concedente), cujo valor poderá variar de acordo com a freqüência ao estágio.

 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A importância referente à bolsa de complementação educacional, 
por  não  ter  natureza  salarial,  uma  vez  que  a  realização  do  estágio  não  acarreta  vínculo 
empregatício,  não  se  enquadra  no  regime  de  FGTS  e  não  sofrerá  qualquer  desconto, 
ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária (art. 4.º da Lei n.º 6.494/77).

 
CLÁUSULA SEXTA

 
Os(As) estudantes que venham participar das atividades decorrentes da execução do Convênio 
UFG n.º ______/200___, não terão, para quaisquer efeitos, vínculo empregatício de qualquer 
natureza com nenhum dos partícipes,  uma vez que estarão exercendo suas atividades de 
acordo com o previsto no art. 4.º da Lei n.º 6.494/77 combinado com o art. 6.º do Decreto n.º 
87.497/82, “caput”.

 
SUBCLÁUSULA ÚNICA. Este Termo de Compromisso constitui-se em comprovante exigível pela 
autoridade  competente  da  inexistência  de  vínculo  empregatício  entre  os  partícipes  e  o(a) 
ESTAGIÁRIO(A).

 



CLÁUSULA SÉTIMA

 
No desenvolvimento do estágio ora compromissado caberá ao(à) Estagiário(A):

 
a) cumprir, com todo empenho e interesse, toda a programação estabelecida para a realização 
do estágio;

observar e obedecer às normas internas da _______ (Instituição Concedente);

elaborar e entregar para posterior análise da UFG relatório sobre seu estágio, na forma, prazo 
e padrões estabelecidos.

 
CLÁUSULA OITAVA

 
Será definida entre  o  professor  orientador  e  o supervisor  do estágio  a  elaboração de um 
regulamento  de  estágio  supervisionado  que  contemple  a  sistemática  de  coordenação, 
orientação, supervisão e avaliação, para melhor acompanhamento e funcionamento do estágio.

 
CLÁUSULA NONA 

 
Qualquer um dos partícipes poderá extinguir este Termo de Compromisso de Estágio, desde 
que seja feita a comunicação prévia, por escrito, com antecedência mínima de vinte dias.

 
CLÁUSULA DÉCIMA

 
Este Termo de Compromisso de Estágio está vinculado ao Convênio UFG n.º _____/200__, 
celebrado entre a UFG e a _______ (Instituição Concedente), onde se encontram disciplinadas 
as condições de realização das atividades do estágio, em atendimento ao disposto no art. 5.º 
do Decreto n.º 87.497/82, “caput”.

 
E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo de Compromisso de 
Estágio em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas devidamente 
qualificadas, que também o subscrevem, para que produza os legítimos efeitos de direito.

 

 



Goiânia-GO, ____ de _______________ de 200___.

 

   

 

Estagiário(A)  CONCEDENTE

 

Pela UFG:

 

 

  

Nome  e  cargo  do  representante  da 
Unidade Acadêmica Interveniente

  

 
Testemunhas:

Nome:

RG:

CPF:

 Nome:

RG:

CPF:

 



 

Orientações para os Trabalhos de Estágio
 

 

Estágios 1 e 2

 
O produto dos Estágios 1 e 2 deverá incluir um documento  analítico-reflexivo sobre a vivência 
da  prática  docente  na  escola-campo  (por  exemplo:  relatório,  artigo,  ensaio,  resenha, 
portfólio).

 

Estágio 3: Projeto de pesquisa

 

1) CAPA (Instituição, título, nome e número de matrícula, orientador, local e data)

2)  CARATERIZAÇÃO  DO  PROBLEMA:  Explanação  concisa,  na  qual  são  estabelecidas 
sucintamente  a  caracterização  do  problema,  sua  pertinência  e  relevância.  Descrever 
objetivamente,  com  fundamentação  teórica,  o  problema  focalizado,  sua  relevância  e 
originalidade no contexto da  área inserida e  sua  importância  específica  para  o  avanço do 
conhecimento.

3) OBJETIVOS E PERGUNTAS DE PESQUISA: Explicitar os objetivos a serem desenvolvidas 
no projeto. Objetivo é o fim a atingir, o alvo proposto. As perguntas serão formuladas tendo 
em vista o tema do trabalho e os objetivos propostos.

3)  METODOLOGIA: Descrever  a  metodologia  empregada  para  a  execução  do  projeto, 
assentada na  bibliografia  consultada,  e  como os  objetivos serão alcançados.  Descrição  da 
coletas e dos procedimentos de análise dos dados, de acordo com o encadeamento lógico das 
atividades a serem desenvolvidas. Deve ficar claro como serão implementadas as diferentes 
estratégias para atingir os objetivos.

4) RESULTADOS ESPERADOS:  Ao final de um trabalho científico, espera-se um resultado 
Descrever os resultados e/ou produtos esperados na solução do problema focalizado.

5) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:  Deve ser  detalhado  e  coerente  com o encadeamento 
lógico das atividades e guardar estreita relação com o que foi descrito na metodologia.

6) REFERÊNCIAS: As referências deverão observar a norma da ABNT/NBR 6023 de agosto de 
2002.

 

OBS: Projeto de Pesquisa NÃO TEM conclusão.

 



 

 

Estágio 4: Trabalho de Conclusão de Curso

 

1. Capa (Instituição, título, nome e número de matrícula, orientador, local e data) 

 

2. Introdução 

a. Apresenta o tema/assunto a ser discutido 

b. Estabelece os objetivos do estudo/pesquisa 

c. Faz considerações gerais 

d. Indica a(s) pergunta(s) de pesquisa que orienta(m) o estudo (se for o caso) 

 

3. Revisão da literatura 

a. Faz um resumo da literatura consultada 

b. Apresenta os pressupostos teóricos que servem de base para a análise dos 
dados 

c. Discute os conceitos necessários para a análise dos dados 

 

4. Metodologia da pesquisa 

a. Apresenta o contexto, caracterizando o local e os participantes da pesquisa, os 
aspectos relevantes da comunidade pesquisada, formas de socialização etc. 

b. Realça aspectos importantes do contexto 

c. Relata os passos da pesquisa (como, quando, onde, com quem a pesquisa foi 
desenvolvida) 

d. Indica a abordagem de pesquisa (quantitativa, qualitativa, etnografia etc.) e os 
instrumentos (questionários, diários, observações sistemáticas, entrevistas etc.) 
utilizados para o registro dos dados 

e. Qualifica a natureza e as fontes dos dados (recortes/excertos de fala feitos a 
partir  das transcrições das gravações, transcrições de aulas gravadas, relatos 
etc.) 

 

5. Análise/discussão dos dados 

a. Analisa os dados sob a luz da teoria utilizada 

b. Discute os pontos relevantes da pesquisa 

c. Traz à luz os resultados encontrados 

 

6. Considerações finais 

a. Resumem o estudo em poucas palavras, retomando as perguntas de pesquisa ou 
os objetivos propostos. 



b. Refletem sobre e comentam os resultados. 

c. Apresentam as conclusões, estabelecem relações com outros estudos (se for o 
caso), sugerem encaminhamentos. 

 

7. Referências 

a. Devem ser apresentadas segundo as normas da ABNT. 

 
Obs.: Para a elaboração do texto, devem-se levar em conta os processos de argumentação, 
bem como as normas acadêmicas para redação de trabalhos científicos como formas de incluir 
citações e referências no corpo do texto, uso de abreviações, inserção de figuras, tabelas e 
gráficos, uso de destaques (itálico, entre aspas, negrito etc.), entre outras normas. Para isso 
existem manuais sobre normas para publicações, entre os quais o Guia para apresentação de 
trabalhos acadêmicos na UFG.


