ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE ESTÁGIO
CURRICULAR OBRIGATÓRIO EM MÚSICA – LICENCIATURA COM
HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL
Ano de 2020

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

•

A Resolução CEPEC nº 1557, que aprova o Regulamento Geral dos Cursos de
Graduação (RGCG) da Universidade Federal de Goiás, com relação à frequência
no estágio, estabelece no Art. 87 que:

•

Será obrigatória ao estudante a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) da carga horária de cada componente curricular nos cursos presenciais e
em casos excepcionais, como na situação emergencial de ensino remoto, que
utilizam tecnologias.

•

§ 1º Nos componentes curriculares de estágio obrigatório e em casos
excepcionais, como na situação emergencial de ensino remoto que utilizam
tecnologias, a frequência exigida será de 100% (cem por cento). e o coordenador
de curso, orientador e/ou coordenador de estágio, deverá oferecer formas de
reposição para compensação das faltas justificadas, a fim de cumprimento de
carga horária em sua totalidade.

•

DATAS DOS SEMINÁRIOS DE ESTÁGIOS: - 11 de dezembro de 2020.

•

HORÁRIO: de 14 às 18h. LOCAL: Google Meet EVENTO: Coordenação de
Estágios

•

DATA DO RECITAL DA ACADEMIA DE MÚSICA: 11 de dezembro 2020

•

HORÁRIO: 19 h LOCAL: Google Meeet EVENTO: Academia de Música

OBSERVAÇÕES:
1- As horas computadas nos documentos de estágio são somente as horas realizadas
no campo de estágio.
2- Os itens em negrito e sublinhados nestas orientações, mudam todos os anos.

3- Para o preenchimento dos documentos de Estágios, verifique na Tabela contida
neste documento qual é o orientador (a) da EMAC, qual é supervisor (a) da Escola
campo e qual é o seu campo de Estágio.
4- Confira na tabela de convênios – UFG o número do convênio onde você irá
estagiar.
ANO DE 2020:
Nº da Apólice de Seguro:0001404
Nome da Seguradora: GENTE SEGURADORA S/A

DADOS GERAIS DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO
MUSICAL
Nome da Unidade Acadêmica: Escola de Música e Artes Cênicas
Coordenadora de Estágios em Educação Musical: Adriana Oliveira Aguiar
Portaria de Designação: 22/2018
SIAPE: 1152415

DOCUMENTAÇÃO A SER PREENCHIDA PELO ESTAGIÁRIO (A): VIA SEI.
Por favor arquive seus documentos assinados na nuvem, pois é segurança para
você.






MODELO TERMO DE COMPROMISSO
MODELO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO CURRICULAR
OBRIGATÓRIO
 MODELO PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO CURRICULAR
OBRIGATÓRIO
MODELO CONTROLE DE FREQUÊNCIA
OBSERVAÇÕES:
1- Quando o estágio for presencial: O estagiário (a) deve levar o controle de
frequência ao campo de estágio toda semana e deve colher a assinatura do
supervisor (a) a cada visita ao campo.
2- Quando o estágio for remoto: A presença será computada conforme a
participação no ambiente remeto de estágios e conforme a especificação de
aulas síncronas e assíncronas definidas nos programas de disciplinas.
3- Ao final da segunda semana de aula na EMAC, toda a documentação de
estágio deverá estar assinada no SEI.

Observe os Modelos da documentação de acordo com cada campo de estágio:
Existem modelos preenchidos com as informações gerais (verificar os campos que

necessitam ser preenchidos) e modelos totalmente em branco. Escolha o seu modelo
segundo o seu caso. Preencha e imprima se desejar ter uma cópia física com você.
MODELOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA CADA ESTÁGIO DA
EMAC A1 – DENTRO DA UFG – PROJETOS DE EXTENSÃO E PROJETOS SOCIAIS UFG
A2 – CEPAE
B1 – FORA DA UFG- PROJETOS ONGS E ETC.
B2 – ESCOLAS

Fique atento ao número correto dos convênios
Exemplo:

Nº de convênio: 246/2018 (Casa São José Nossa Senhora da Assunção) Estágios 2 e/ou 3
Nº de convênio: ACADEMIA DE MÚSICA – NÃO PRECISA
Olhar o número dos convênios na tabela abaixo e verificar seu convênio na tabela de
Convênios da UFG – Central de Estágios – Convênios.

TABELA PARA A CONSULTA REFERENTE AOS ESTÁGIOS EM EDUCAÇÃO MUSICAL:

Campo de Estágio/ Estágio
EMAC/ Horas semanais

Nº de
Convênio

Endereço

Prof.
Orientador (a)

SIAPE

Prof.ª Supervisor (a)

SIAPE

Aula teórica com vistas e
oficinas de intervenções.

Não
precisa

-

Prof.ª Ms.ª Ruth
Sara Moreira de
Oliveira e ou/
Profª Drª Flávia
Maria Crivinel
e ou

2107114

------------------

----------------

Profª Letícia
Gentil

3107258

Prof.ª Dr.ª
Flávia Maria
Cruvinel e ou

2522265

Prof.ª Dr.ª Flavia Maria
Cruvinel

2522265

ESTÁGIO 1

Casa de Projetos Sociais da
UFG.
ESTÁGIO 2 e ou 3
2 HORAS SEMANAIS nos
documentos

Não
precisa

Chácaras
Califórnia,
Goiânia - GO,
CEP 74045-155

Professora
Letícia Gentil

2522265

3107258

Professora Letícia Gentil

3107258

Campo de Estágio/ Estágio
EMAC/ Horas semanais

Nº de
Convênio

Endereço

Prof.
Orientador (a)

SIAPE

Prof.ª Supervisor (a)

SIAPE

Academia de Música

Não
precisa

Av. Esperança,
S/N - Campus
Universitário,
Goiânia - GO,
74690-900

Profª Dr.ª Gilka
Martins de
Castro Campos

6302261

Dr.ª Gilka Martins de Castro
Campos

6302261

ESTÁGIO 3
4 HORAS SEMANAIS nos
documentos

Casa de Projetos Sociais da
UFG

Não
precisa

ESTÁGIO 2 e ou 3

Chácaras
Califórnia,
Goiânia - GO,
CEP 74045-155

2 HORAS SEMANAIS nos
documentos
Casa São José - Paróquia Nossa
Senhora da Assunção
ESTÁGIO 2 e ou 3
2 HORAS SEMANAIS nos
documentos

246/2018

R. R-44 - Vila
Itatiaia, Goiânia GO, 74690-690

Prof.ª Drª
Flávia Maria
Cruvinel e ou
Profª Letícia
Gentil

Prof.ª Dr.ª
Flávia Maria
Cruvinel
Professora
Letícia Gentil

Prof.ª Dr.ª
Flávia Maria
Cruvinel
Professora
Letícia Gentil

2522265

2522265
Prof.ª Drª Flávia Maria
Cruvinel e ou Profª Letícia
Gentil

3107258

3107258

2522265

3107258

2522265

3107258

Prof.ª Dr.ª Flavia Maria
Cruvinel

Professora Letícia Gentil

Prof.ª Dr.ª Flavia Maria
Cruvinel

Professora Letícia Gentil

2522265

3107258

2522265

3107258

Campo de Estágio/ Estágio
EMAC/ Horas semanais

Nº de
Convênio

Endereço

Prof.
Orientador (a)

SIAPE

Prof.ª Supervisor (a)

SIAPE

Oficina de Música

Não
precisa

Av. Universitária,
1166 - Setor Leste
Universitário,
Goiânia - GO,
74605-010

Prof.ª Dr.ª
Flávia Maria
Cruvinel e ou
Profª Letícia
Gentil

2522265

-----------------

-----------

Prof.ª Karliene Araújo e Silva

CPF
01505158125

ESTÁGIO 2 e ou 3
2 HORAS SEMANAIS nos
documentos

Escola Municipal de Tempo
Integral Professora Maria
Nosídia Palmeiras das Neves

332/2018

ESTÁGIO 4 - 2 HORAS
SEMANAIS nos documentos

3107258

Rua Celeste
Prof.ª Dr.ª
Baiochi, APM 08 Adriana
Oliveira Aguiar
Residencial
Barravento,
Goiânia - GO,
74594-112

1152415

Prof.ª Dr.ª
Adriana
Oliveira Aguiar

1152415

Id: 4548266DGPC - GO

ESTÁGIO 5 - 4 HORAS
SEMANAIS nos documentos
Escola Municipal de tempo
integral Zevera Andrea Vecci
ESTÁGIO 4 - 2 HORAS
SEMANAIS

Convênio
nº
332/2016

Rua 01 Qd 06 nº
150 Conjunto
Fabiana –
Goiânia – Go

Profª Maria Madalena de
Oliveira e Sousa

C.I. 1663682
SSP - GO

mariamadalena@gmail.com

CPF:
39434427134

ESTÁGIO 5 - 4 HORAS
SEMANAIS

35243103

Turmas

Campo de Estágio/ Estágio
EMAC/ Horas semanais

Nº de
Convênio

Endereço

Prof.
Orientador (a)

SIAPE

Prof.ª Supervisor (a)

SIAPE

Colégio Estadual Jardim Vila
Boa ( 2 estagiários por turma)

110/2017

Rua Paola Ney S/N com Pedro
Ludovico, Jardim
Vila Boa

Prof.ª Dr.ª
Adriana
Oliveira Aguiar

1152415

Profº Renato Borges

C.I 4147909
SSP – GO

e-mail:
reginaldomatema@hotmail.com

e- mail
renatoborgesresis@gmail.com

94588325191

Cep 74360 410

ESTÁGIO 4 - 2 HORAS
SEMANAIS nos documentos

CPF

ESTÁGIO 5 - 4 HORAS
SEMANAIS nos documentos

Campo de Estágio/ Estágio
EMAC/ Horas semanais

Nº de
Convênio

(CEPI) Centro de Educação em
Período Integral Ismael Silva de
Jesus

110/2017

CPF: 781.730.861.68

Endereço

Prof.
Orientador (a)

SIAPE

Rua A- 07 com rua
Prof.ª Dr.ª
A-30 S/N Qd 31
Adriana
Area III Bairro da Oliveira Aguiar
Vitória CEP.
74.001970

1152415

Prof.ª Supervisor (a)

SIAPE

Prof. Ms. Aurélio Nogueira de
C.I
Souza (Banda) e-mail:
3858570 SSPaureliotrompete@gmail.com
GO
4ª de 15:20 ás 17:00
CPF

Tel. 32981002

ESTÁGIO 4 - 2 HORAS
SEMANAIS nos documentos

Professora
Letícia Gentil

ESTÁGIO 5 - 4 HORAS
SEMANAIS nos documentos
Centro de Ensino e Pesquisa
Aplicado à Educação (CEPAE)

5ª de 7:30 às 9:10

Não
precisa

ESTÁGIO 5 ou 6 - 4 HORAS
SEMANAIS nos documentos

Av. Esperança
Campus
Universitário,
Goiânia - GO,
74690-900

3107258

6ª de 15:20 ás 17:00
Sábado de 9:00 ás 11:00
Prof.ª Dr.ª Telma Ferreira de
Oliveira

Prof.ª Dr.ª
Thais Lobosque
de Aquino

Prof.ª Dr.ª
Adriana
Oliveira Aguiar

97157490110

1127221

4ªs, 5ªs e 6ªs das 7:30 ás
11:45 (4 aulas por dia – 3, 4 e
5ºs anos)
2613991

4ª feira: (2 e 3º horário -3ºB/ 4
e 5º horário- 5ºA)

1152415
5ª feira: (1 e 2ºhorário -4ºB/ 3
e 4º horário- 5ºB) Prof.
Adriana
6ªfeira: (1 e 2º horário -4ºA/ 4
e 5º horário- 3ºA)

Campo de Estágio/ Estágio
EMAC/ Horas semanais

Nº de
Convênio

CEPMG Hugo de Carvalho
Ramos (Banda Marcial)

110/2017

Endereço

Prof.
Orientador (a)

SIAPE

Prof.ª Supervisor (a)

Prof. Maxwell

SIAPE

Col. Estadual Senador Teotônio

110/2017

Prof. Stanley (Violão)

Vilela
Colégio Estadual Antônio
Oliveira da Silva

110/2017

Centro de Estudo e Pesquisa
Ciranda da Arte

Parque Amazônia

R. 227-A, Q 67b,
60 - Setor Leste
Universitário,
Goiânia - GO,
74610-155
Telefone: (62)
3261-6619

Escola Municipal Dona Rosa
Martins Perim

nº
332/2016

CPF:
Prof.ª Ms. Alessandra Nunes
58987576191
de Castro Silva

Todas as manhãs de 08 ás 11
Obs: A supervisora se dispôs a
trocar um desses dias para o
horário da noite para atender
os estagiários do noturno

Profª Viviane Cristina
Drogomirecki

Id: 2104988
SSP - GO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: PRAZO FINAL PARA ARQUIVAMENTO
DO RELATÓRIO PELA COORDENAÇÃO.
DATA DE ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO: NO SEMINÁRIO
DE ESTÁGIO 2020.1
DATA: 11 de dezembro de 2020 de 14 até as 18h, via e-mail da coordenação de
estágios: adrioaemac@gmail.com
Os alunos que não comparecerem virtualmente no horário inteiro do seminário via Meet,
e não entregarem o relatório de estágio corrigido para a coordenação de estágios, poderão
reprovar nas disciplinas de Estágios.
A versão final do relatório semestral de Estágio, deverá ser entregue corrigido e
autorizado pelos orientadores de Estágio.

VEJA AS ORIENTAÇÕES SOBRE OS RELATÓRIOS DA DISCIPLINA:
MODELO PARA O RELATÓRIO DE ESTÁGIO
FOLHA 1
Logomarca UFG - EMAC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS
Nome do estagiário
RELATÓRIO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM EDUCAÇÃO MUSICAL
Ex: ESTÁGIO 1
GOIÂNIA
ANO

2ª FOLHA
Logomarca UFG - EMAC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS
Nome do estagiário
Ex: RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1
Campo de estágio:
Supervisora de Estágio:
Orientadora de estágio:

GOIÂNIA
ANO

3ª FOLHA
Sumário: Deverá conter todos os itens do trabalho. Da Introdução em diante, colocar o
número de páginas.
Orientações para as DEMAIS FOLHAS (numeradas)
1. Introdução: Diagnóstico do campo, de turma, de aluno se for o caso, e/ ou de
tema a ser pesquisado.
Contextualização do PPP do local de Estágio com a proposta pedagógica do
supervisor (Mínimo de 3 folhas)
Contextualizar a atuação de estágio: Observação, semi regência ou regência e de
que maneira foi realizada a intervenção no campo.
2. Desenvolvimento: Apresentar uma reflexão crítica das situações vividas e
exercitadas no Estágio.
Apresentar uma reflexão sobre o estágio (Planos de aulas comentados),
observações da orientadora e ou da supervisora; análise de cada estagiário (a)
sobre as regências realizadas. Análise dos aspectos didáticos, pedagógicos,
críticos, criativos e musicais.
3. Conclusão: Versar sobre o que o estágio proporcionou como formação
profissional e para a aproximação com o mercado de trabalho.
Aspectos positivos e negativos. (Mínimo de 3 folhas) com apresentação de
soluções para os problemas.
4. Referências (todas as referências de livros e materiais utilizados)
5. Anexos (fotos, cd(s) com as filmagens realizadas, material pedagógico produzido
etc.)

MODELO PARA O SEMINÁRIO DE ESTÁGIO - EM POWER POINT –
Apresentação oral

1. LOGO: UFG - EMAC; ESTÁGIO CURRICULAR
OBRIGATÓRIO ________; ANO
2. Campo de Estágio; Supervisor; Orientador;
3.

Trabalho desenvolvido; Reflexão sobre o Estágio;

4.

Pontos positivos; Pontos negativos; Sugestões para as resoluções
dos problemas;

5.

O que contribuiu para a para a formação profissional e para
aproximação com o mercado de trabalho.

CONHECENDO MELHOR OS ESTÁGIOS – EMENTAS
•

Estágio 1 - Educação Musical na Sociedade. Profissão e Profissionalismo.
Aspectos éticos que envolvem a profissão e os campos de estágio. Identificação
de Campos de Estágio. Projetos de Intervenção Pedagógica.

•

Estágio 2 - Educação Musical nos Espaços Alternativos: objetivos, pressupostos
filosóficos e metodologias. Educação Musical e Transformação Social. Inclusão
Social e Processos de Ensino-Aprendizagem Musical.

•

Estágio 3 - Estrutura e Funcionamento de Espaços Alternativos. Perfil do
Educador Musical em Espaços Alternativos. Projeto Pedagógico de Intervenção.

•

Estágio 4 - Estrutura e Funcionamento de Espaços Formais de Ensino. História da
Educação Musical no Brasil. Legislação referente ao Ensino de Música na
Educação Básica. Observação, planejamento e execução didático-pedagógica em
escolas regulares e específicas de música. Elaboração de relatórios de atividades
de estágio.

•

Estágio 5 - Estrutura e Funcionamento de Espaços Escolares. Políticas públicas
para o ensino de música na escola. Análise de atividades e projetos em educação
musical direcionados ao espaço escolar. Planejamento e execução didáticopedagógica em estágios supervisionados na Educação Básica. Elaboração de
Plano de Aula e Relatório de Atividades.

•

Estágio 6 - Estrutura e Funcionamento de Espaços Escolares. Análise de
atividades e projetos em educação musical direcionados ao espaço escolar.
Planejamento, execução didático pedagógica e elaboração de relatório. Atuação
supervisionada na educação infantil e/ou ensino fundamental e médio.
Pode-se realizar Relatórios de Estágios em forma de Relato de experiências
e de Artigos, desde que especificado no Programa da disciplina.
DATAS IMPORTANTES:

•
•

Seminários de Estágios – Via Meet - de 14 às 18 no Mini auditório – 6ª feira
Prof. Orientadores e Coordenação de Estágio
1º semestre: 11 de dezembro de 2020
2º semestre: a definir

•

Recital - ACADEMIA DE MÚSICA às 19h pelo Meet
estagiários da ACADEMIA DE MÚSICA – 6ª feira
1º semestre: 11 de dezembro

– Professores e

•

2º semestre: a definir

E-mail da coordenadora de estágios do curso de Educação Musical para sugestões,
reclamações e agendamento para encontros virtuais e entrega do relatório final:
adrioaemac@gmail.com
MODELOS DO TERMO DE COMPROMISSO PARA CADA ESTÁGIO DA
EMAC A1 – DENTRO DA UFG – EXTENSÃO E PROJETOS SOCIAIS UFG
A2 – CEPAE
B1 – FORA DA UFG- PROJETOS ONGS E ETC.
B2 – ESCOLAS

Fique atento ao número correto dos convênios - Exemplos:
Nº de convênio: 246/2018 (Casa São José Nossa Senhora da Assunção) Estágios 2 e/ou 3
Nº de convênio: 332/2016 (Escolas do Município) - Escola Municipal De Tempo Integral
Professora Maria Nosídia Palmeiras das Neves) Estágios 4 e/ou 5
Nº de convênio: 108/2019 (Escola Interamérica) Estágios 4 e/ou 5
Olhar demais convênios na tabela abaixo e verificar seu convênio na tabela de Convênios
da UFG – Central de Estágios – Convênios.

Formulários
Formulário 1- Avaliação do Estágio pelo supervisor de campo
Formulário 2- Ficha de Registro de Atividades Extracurriculares
Formulário 3- Autorização da escola/ colégio do uso das informações,
imagens e/ou som, para fins Acadêmicos.
Formulário 4- Autorização do responsável legal do uso de informações,
imagem e/ou som, para fins Acadêmicos

Modelos e Documentos
Anexo 1 – Modelo do roteiro de observação no campo de Estágio
Anexo 2 - Modelo da estrutura do relatório final do período
Anexo 3 - Modelo da Estrutura do relatório de experiência de Estágio

Anexo 4 - Modelo de Plano de Aula
Anexo 5- Arquivamento do relatório pela coordenação - Modelo de relatório
de estágio
Anexo 6 - Documentos para a formalização do Convênio – PROGRAD –
Central de Estágios

Anexo 7 - Modelo A1 – ACADEMIA – COLETIVO – Licenciatura em Educação
Musical e Licenciatura em Ensino do Instrumento ou no Ensino do Canto.
Anexo 8 - Modelo A1 – DENTRO DA UFG – EXTENSÕES E PROJETOS
SOCIAIS – Licenciatura em Educação Musical
Anexo 9 - Modelo A1 – DOCUMENTO EM BRANCO
Anexo 10- Modelo A2 – CEPAE PREENCHIDO - Licenciatura em Educação
Musical
Anexo 11 - Modelo A2 – DOCUMENTO EM BRANCO
Anexo 12 - Modelo B1 – MODELO FORA DA UFG- Licenciatura em Ensino do
Instrumento ou no Ensino do Canto – INDIVIDUAL
Anexo 13 - Modelo B1 – MODELO FORA DA UFG - Licenciatura no ensino do
instrumento ou no ensino do canto - COLETIVO
Anexo 14 - Modelo B1 – DOCUMENTO EM BRANCO
Anexo 15 - Modelo B2 – MODELO ESCOLAS/ COLÉGIOS - Licenciatura em
Educação Musical
Anexo 16 - Modelo B2 – DOCUMENTO EM BRANCO
Anexo 17 - Controle de Presença dos Estágios
Anexo 18 - Plano de Atividades de Estágio
Anexo 19 - Relatório de Atividades de Estágio

ANEXO 7 - MODELO A1 – ACADEMIA - ESTÁGIO 3 – Ex: Prof.ª Dr.ª Gilka Martins

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
(Estudante da UFG realizando estágio curricular na UFG- Termo coletivo com o mesmo supervisor)

1. Modalidade do estágio:
Estágio Curricular Obrigatório
N.º da Apólice de Seguro: 0001404

Nome da Seguradora: SEGURADORA GENTE S/A

2. Dados da Instituição de Ensino de origem dos Estudantes
Nome da Instituição: Universidade Federal de Goiás
Nome da Unidade Acadêmica: Escola de Música
Artes Cênicas
Coordenador de Estágio do Curso: Adriana Oliveira
Aguiar
Portaria de Designação: 22/2018
Matrícula SIAPE: 1152415
Nome do Professor Orientador: Gilka Martins de Castro Campos

__________________________________________________________________________

3. Dados da Escola/Instituição, doravante denominada Concedente do
Estágio
Escola/Instituição: Academia de Música - EMAC - UFG
Rede: Federal
Endereço: Av. Esperança s/nº
Cidade-UF:

Goiânia

CEP: 74690900

Nome do Supervisor do Estágio: Gilka Martins de Castro
Campos
Matrícula SIAPE: 6302261

Como parte integrante deste termo coletivo, segue anexa a Identificação dos Estagiários que figuram
e assinam como parte das relações de estágio ora formalizadas. Firmamos este Termo de Compromisso
de Estágio sujeitando-nos, no que couber, aos termos das disposições da Lei n.º 11.788, de 25/9/2008;
das Resoluções CEPEC n. 1539 e 1557 (UFG); e demais normas estabelecidas entre a UFG e a
Concedente do Estágio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Será aceito(a) como ESTAGIÁRIO(A) o(a) estudante que esteja
comprovadamente matriculado e com frequência efetiva no curso de graduação,
grau licenciatura, em Música - L da UFG, cujas atividades a serem desenvolvidas
pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), acima identificado(a), na(o) Academia de Música –
EMAC- UFG (Escola/Instituição-Concedente) deverão estar em conformidade
com a sua linha de formação acadêmica, ou seja, Música- Licenciatura com
habilitação em Educação Musical (indicar a área).
CLÁUSULA SEGUNDA
O estágio é um componente de caráter teórico-prático que,
desenvolvido em atividades na UFG e no ambiente da escola, tem como objetivo
principal preparar os estudantes para o trabalho produtivo, com vistas ao
aprendizado de competências próprias da atividade docente e à contextualização
curricular, no sentido de desenvolvê-los para a vida cidadã e o trabalho.
realizados,

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Os estágios devem ser planejados,
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 nas Resoluções CEPEC Nºs 1539 e 1557.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. O estágio será orientado por docente(s)
designado(s) pela(s) Direção(s) em conjunto com a(s) Coordenadoria(s) de
estágio(s) do(s) Curso(s) de Licenciaturas oferecido(s) pela UFG.
CLÁUSULA TERCEIRA
A disciplina de estágio oferecida terá a duração de 4 meses
(quantidade de meses), iniciando-se em 31/08/2020, e terminando em 18/12/2020,
com a jornada diária não superior a 6 (seis) horas. A carga horária semanal será de
2 horas na escola campo. Haverá ainda atividades nas dependências do curso da
UFG em continuidade indissociável das desenvolvidas na escola campo, com duração
de 2 horas semanais.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A duração do estágio na mesma parte
concedente não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário
com alguma deficiência.
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 mais de
cinco dias consecutivos ou não, no período de um mês, ou 30 dias durante todo o
período de estágio;
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 da Escola/Instituição em que venha exercendo suas
atividades de estágio;
f) ex-officio, no interesse da Academia de Música – EMAC- UFG
(Escola/Instituição- Concedente), desde que devidamente motivada;
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) quando não frequentar 100% da carga horária da disciplina de
estágio, salvo situações consideradas pelo curso como faltas justificadas, ou seja,
aquelas que não exijam a compensação de horário;

J) 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 Academia de Música/ Emac/ UFG
(Escola/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
A UFG deverá fazer seguro de acidentes pessoais em favor de seus
estudantes, em valor compatível com o mercado, no caso de estágio curricular
obrigatório.
CLÁUSULA SEXTA
É assegurado aos estagiários pela Concedente e pela UFG, sempre
que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de
30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Os dias de recesso previstos nesta
cláusula serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter
duração inferior a 1 (um) ano.
CLÁUSULA SÉTIMA
Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança
no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte Concedente.
CLÁUSULA OITAVA
Os(As) estudantes que venham participar das atividades decorrentes
do estágio 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 na Lei 11.788, de 25/9/2008.
SUBCLÁUSULA ÚNICA. O descumprimento de qualquer das
condições estabelecidas neste Termo de Compromisso, assim como dos termos da
Lei nº 11.788, de 25/9/2008, caracteriza vínculo de emprego do educando com a
parte Concedente para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
CLÁUSULA NONA
I - 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;
b) observar e obedecer às normas internas da(o) Concedente e da
UFG;
c) elaborar e entregar para o curso de Licenciatura da UFG plano de
atividades e relatório sobre seu estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos;

d) desempenhar, de forma eficiente, as
decorrentes da condição de estagiário que lhe são cabíveis.

demais

obrigações

CLÁUSULA DÉCIMA
O professor orientador e o supervisor devem seguir o regulamento de
estágio do curso onde contemple a sistemática de coordenação, orientação,
supervisão e avaliação, para melhor acompanhamento e funcionamento do estágio.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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.
E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo
de Compromisso de Estágio em três vias de igual teor e forma, para que produza os
legítimos efeitos de direito.

Goiânia-GO, 31 de Agosto de 2020.

_____________________________________
Escola/Instituição (CONCEDENTE) (Assinatura e carimbo)

______________________________________________
Coordenador de Estágio do Curso - UFG
(Assinatura e carimbo)

Estagiários:
Dados dos Estudantes:
Nome:
Curso/semestre:
CPF:

RG:

Horário do estágio:
Período do estágio:___/___/_____ a ____/___/_____
Assinatura:

Org. Expedidor:

ANEXO 8 - A1 – PROJETOS SOCIAIS – ESTÁGIOS 2 e 3. EX: Prof.ª Dr.ª Flávia Cruvinel e Prof.ª Letícia Gentil

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
(Estudante da UFG realizando estágio curricular obrigatório em Empresas/Instituições/Profissional
Liberal- Termo coletivo para o mesmo supervisor)

1. Modalidade do estágio:
Estágio Curricular Obrigatório
N.º da Apólice de Seguro: 0001404

Nome da Seguradora: GENTE SEGURADORA S/A

2. Dados da Instituição de Ensino de origem dos Estudantes
Nome da Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS
Nome da Unidade Acadêmica: ESCOLA DE MÚSICA
E ARTES CÊNICAS
Coordenador de Estágio do Curso: ADRIANA OLIVEIRA AGUIAR
Portaria de Designação: 22/2018
Matrícula SIAPE: 1152415
Nome do Orientador: FLÁVIA MARIA CRUVINEL

__________________________________________________________________________

3. Dados da Empresa/Instituição/Profissional Liberal Concedente do
Estágio
Empresa/Instituição/Profissional Liberal: Casa São
José - Paróquia Nossa Senhora da Assunção
CNPJ/Registro no Conselho Profissional:
Endereço: Rua 44 - Vila Itatiaia, 74690-690
Cidade-UF: Goiânia - GO

CEP: 74690-690

Nome do Supervisor do Estágio: Prof.ª Dr.ª FLÁVIA
MARIA CRUVINEL
CPF:

RG:
____/___

Org. Expedidor:

Como parte integrante deste termo coletivo, segue anexa a Identificação dos
Estagiários que figuram e assinam como parte das relações de estágio ora
formalizadas. Firmamos este Termo de Compromisso de Estágio sujeitando-nos,
no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 11.788, de 25/9/2008; das
Resoluções CEPEC n. 1538, 1539 e 1557 (UFG); do Convênio UFG nº 246/2018 e
demais normas estabelecidas entre a UFG e a Concedente do Estágio, mediante
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Será aceito(a) como ESTAGIÁRIO(A) o(a) estudante que esteja
comprovadamente matriculado e com frequência efetiva no curso de graduação em
MÚSICA -LICENCIATURA COM HABITAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL da UFG, cujas
atividades a serem desenvolvidas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), acima identificado(a),
na Casa São José - Paróquia Nossa Senhora da Assunção (Concedente) deverão
estar em conformidade com a sua linha de formação acadêmica, ou seja, MÚSICALICENCIATURA (indicar a área).
CLÁUSULA SEGUNDA
O estágio é um componente de caráter teórico-prático que,
desenvolvido no ambiente de trabalho, tem como objetivo principal preparar os
estudantes para o trabalho produtivo, com vistas ao aprendizado de competências
próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, no sentido de
desenvolvê-los para a vida cidadã e o trabalho.
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 nas Resoluções CEPEC n.os 1538, 1539 e 1557.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. O estágio dar-se-á nas áreas de
interesse da concedente, em atividades que tenham relacionamento com a linha de
formação acadêmica do estudante.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. O estágio será orientado por docente(s)
designado(s) pela(s) Direção(s) em conjunto com a(s) Coordenadoria(s) de
estágio(s) do(s) Curso(s) oferecido(s) pela UFG.
CLÁUSULA TERCEIRA
O estágio oferecido terá a duração de 4 MESES (quantidade de
meses/anos), com a jornada diária de 2 horas, no campo de estágio e em atividades
complementares constantes no plano de atividades vinculadas ao objeto do estágio,
perfazendo uma carga horária de DUAS horas semanais.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A jornada de estágio, inclusive no
período de férias, será determinada de comum acordo entre o estudante, e a Casa
São José - Paróquia Nossa Senhora da Assunção_ (Concedente), sempre com a
interveniência da UFG, a qual poderá ser de até 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta)
horas semanais.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Quando da não programação de aulas
presenciais nos cursos que alternem teoria e prática, desde que previsto no projeto
pedagógico do curso e da UFG, a jornada poderá ser de até 40 (quarenta) horas
semanais.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. A duração do estágio na mesma parte
concedente não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário
portador de deficiência.
SUBCLÁUSULA QUARTA. Nos períodos de avaliação, a carga horária
do estágio será reduzida à metade, para garantir o bom desempenho do estudante.
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 mais de
cinco dias consecutivos ou não, no período de um mês, ou 30 dias durante todo o
período de estágio;
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 de estágio;
f)

ex-officio, no interesse da concedente, desde que devidamente

motivada;
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 Casa São José - Paróquia Nossa Senhora
da Assunção _ (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
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA –Fica a critério da Casa São José - Paróquia
Nossa Senhora da Assunção (Concedente), no caso do estágio curricular
obrigatório, o estabelecimento de uma bolsa complementar educacional,
equivalente a R$ (-_), cujo valor poderá variar de acordo com a freqüência ao

estágio, para que o (a) estudante possa arcar com as despesas normais na realização
do estágio.
( X )não se aplica.
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.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. A eventual concessão de benefícios
relacionados a transporte, alimentação e saúde, dentre outros, não caracteriza
vínculo empregatício.
SUBCLÁUSULA QUARTA. A UFG deverá fazer seguro de acidentes
pessoais em favor de seus estudantes, em valor compatível com o mercado, no caso
de estágio curricular obrigatório.
CLÁUSULA SEXTA
É assegurado aos estagiários pela concedente, sempre que o estágio
tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias,
a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
deverá ser
educacional.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. O recesso de que trata esta cláusula
remunerado quando o estagiário receber bolsa complementar

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Os dias de recesso previstos nesta
cláusula serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter
duração inferior a 1 (um) ano.
CLÁUSULA SÉTIMA
Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança
no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da concedente.
CLÁUSULA OITAVA
Os(As) estudantes que venham participar das atividades decorrentes
da execução do Convênio UFG n.º 246/2018, 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 na Lei 11.788, de
25/9/2008.
SUBCLÁUSULA ÚNICA. O descumprimento de qualquer das
condições estabelecidas no convênio, neste Termo de Compromisso, assim como dos
termos da Lei nº 11.788, de 25/9/2008, caracteriza vínculo de emprego do educando
com a Casa São José - Paróquia Nossa Senhora da Assunção (Concedente)
para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
CLÁUSULA NONA
I - 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;

b) observar e obedecer às normas internas da concedente;
c) elaborar e entregar para UFG plano de atividades e relatório sobre
seu estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos;
d) desempenhar, de forma eficiente, as
decorrentes da condição de estagiário que lhe são cabíveis.

demais

obrigações

CLÁUSULA DÉCIMA
O professor orientador e o supervisor devem seguir o regulamento de
estágio do curso onde contemple a sistemática de coordenação, orientação,
supervisão e avaliação, para melhor acompanhamento e funcionamento do estágio.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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 SEGUNDA
Este Termo de Compromisso de Estágio está vinculado ao Convênio
UFG n.º 246/2018, celebrado entre a UFG e a Casa São José - Paróquia Nossa
Senhora da Assunção (Concedente), onde se encontram disciplinadas as
condições de realização das atividades do estágio.
E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo
de Compromisso de Estágio em três vias de igual teor e forma, para que produza os
legítimos efeitos de direito.

GOIÂNIA, GO, 31 de agosto de 2020.

Pelo curso da UFG:

Coordenador de Estágio do curso

Pelo local de estágio:

_____________________________
Concedente- Assinatura e carimbo

Estagiários:
Dados dos Estudantes:

Nome:
Curso/semestre:
CPF:

RG:

Org. Expedidor:

Horário do estágio:
Período do estágio:___/___/_____ a ____/___/_____
Assinatura:

ANEXO 09 – DOCUMENTO EM BRANCO

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
(Estudante da UFG realizando estágio curricular nas dependências da UFG)

1. Modalidade do estágio:
[ ] Estágio Curricular Obrigatório

[ ] Estágio Curricular Não-Obrigatório

N.º da Apólice de Seguro:

Nome da Seguradora:

2. Dados do Estudante
Nome:
Curso:

Nível: (

) Graduação

Período:

Matrícula:

Estado Civil:

Data de Nascimento:

CPF:

RG:

Org. Expedidor:

Endereço:
Cidade-UF:

CEP:

3. Dados da Unidade Acadêmica de origem do Estudante
Nome da Unidade Acadêmica:
Coordenador de Estágio do Curso:
Portaria de Designação:
Matrícula SIAPE:

(

)Pós-Graduação

4. Dados da Unidade/Órgão Concedente do Estágio – UFG
Nome da Unidade/Órgão Concedente:
Supervisor do Estágio:
Matrícula SIAPE:

Firmamos este Termo de Compromisso de Estágio sujeitando-nos, no que couber,
aos termos das disposições da Lei n.º 11.788, de 25/9/2008; da Orientação
Normativa n.º 7/SRH/MP, de 30/10/2008; e das Resoluções CEPEC n.º 731, 766 e
880 (UFG), mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Será aceito(a) como ESTAGIÁRIO(A) o(a) estudante que esteja
comprovadamente matriculado e com frequência efetiva no curso de graduação em
____________________________________________________ da UFG, cujas atividades a
serem desenvolvidas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), acima identificado(a), 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,
desenvolvido no ambiente de trabalho, tem como objetivo principal preparar os
estudantes para o trabalho produtivo, com vistas ao aprendizado de competências
próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, no sentido de
desenvolvê-los para a vida cidadã e o trabalho.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Os estágios devem ser planejados,
realizados, acompanhados e avaliados pela UFG, 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 UFG, em atividades que tenham estreito relacionamento com a linha
de formação acadêmica do estudante.
CLÁUSULA TERCEIRA
O estágio oferecido terá a duração de _____________ (quantidade de
meses/anos), iniciando-se em
, e terminando em
, com a jornada diária
de _____________ horas, perfazendo uma carga horária de _____________ horas
semanais.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A duração do estágio não poderá exceder
2 (dois) anos, exceto quando tratar-se de estagiário portador de deficiência, que
poderá estagiar até o término do curso na Instituição de Ensino.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A jornada de estágio, inclusive no período
de férias, será determinada de comum acordo entre o estudante, e a UFG, a qual
poderá ser de até 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais ou 6 (seis)
horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, observado o horário de funcionamento da
UFG, desde que compatível com o horário escolar.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. Quando da não programação de aulas
presenciais nos cursos que alternem teoria e prática, desde que previsto no projeto
pedagógico do curso e da UFG, a jornada poderá ser de até 40 (quarenta) horas
semanais.
SUBCLÁUSULA QUARTA. Nos períodos de avaliação, a carga horária
do estágio será reduzida à metade, para garantir o bom desempenho do estudante.
SUBCLÁUSULA QUINTA. É vedada a realização de carga horária
diária à superior prevista, sendo proibida a compensação de horário, salvo quando
justificada e devidamente autorizada pela chefia imediata, hipótese em que o
estagiário deverá compensar o horário não trabalhado até o mês subsequente ao da
ocorrência.
SUBCLÁUSULA SEXTA. Ao servidor estudante que realizar estágio
obrigatório, quando comprovada a incompatibilidade do horário do estágio com o da
UFG, será concedido horário especial, mediante compensação do horário, nos termos
da legislação vigente.
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 mais de
cinco dias, consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta dias durante
todo o período do estágio;
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 da UFG;
f)

ex-officio, no interesse da UFG;

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.
CLÁUSULA QUINTA
A UFG, no caso do estágio curricular não obrigatório, pagará uma bolsa
complementar educacional, equivalente a R$ (_____________________________), cujo
valor poderá variar de acordo com a frequência ao estágio, para que o (a) estudante
possa arcar com as despesas normais na realização do estágio, bem como, no mês

anterior ao de utilização do transporte coletivo, o
(_____________________________) a título de auxílio-transporte.

equivalente

a

R$

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. O estágio curricular obrigatório somente
será realizado sem ônus para a UFG.
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.
CLÁUSULA SEXTA
É assegurado aos estagiários pela UFG, sempre que o estágio não
obrigatório tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30
(trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, sendo
permitido o seu parcelamento em até três etapas.
deverá ser
educacional.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. O recesso de que trata esta cláusula
remunerado quando o estagiário receber bolsa complementar

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Os dias de recesso previstos nesta
cláusula serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter
duração inferior a 1 (um) ano.
CLÁUSULA SÉTIMA
Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança
no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da UFG.
CLÁUSULA OITAVA
Os(As) estudantes que venham participar das atividades de estágio
não terão, para quaisquer efeitos, vínculo empregatício com a UFG, uma vez que
estarão exercendo suas atividades de acordo com o previsto na Lei nº 11.788, de
25/9/2008.
SUBCLÁUSULA ÚNICA. Este Termo de Compromisso constitui-se em
comprovante exigível pela autoridade competente da inexistência de vínculo
empregatício entre a UFG e o(a) ESTAGIÁRIO(A).
CLÁUSULA NONA
I - 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;
e) observar e obedecer às normas internas da UFG;
f) elaborar e entregar para posterior análise da UFG relatório sobre
seu estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos.
g) desempenhar, de forma eficiente, as
decorrentes da condição de estagiário que lhe são cabíveis.
II – Caberá à UFG:
a) zelar pelo cumprimento deste Termo;

demais

obrigações

b) receber o estagiário e apresentá-lo à equipe responsável pelo
desenvolvimento das atividades do estágio;
c) explicar e oferecer ao estagiário o regulamento, direitos e deveres
no campo de estágio;
d) elaborar, em acordo com o estagiário, o Plano de Atividades que
será incorporado a este Termo por meio de aditivos à medida que for avaliado,
progressivamente, o desempenho.
e) indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio,
juntamente com o supervisor do estágio, para acompanhar e avaliar, segundo
instrumentos definidos pela UFG, as atividades desenvolvidas pelo estagiário,
comprovados por vistos nos relatórios bimestrais de atividades e por menção, se for
o caso, de aprovação final;
f) promover a realização dos estágios supervisionados com
aproveitamento do estagiário em atividades relacionadas com as áreas de formação
do mesmo, dando-lhe orientação por meio do supervisor do estágio a quem compete
acompanhar e orientar o processo de aprendizagem;
g) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao
estagiário atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;
h) oferecer condições para que o estagiário seja supervisionado por
docentes do respectivo curso, facilitando, mediante prévia autorização, a supervisão
no local do exercício das atividades de estágio;
i) estipular, de comum acordo com o estagiário, a jornada diária do
estágio, inclusive nos períodos de férias escolares e de avaliações e da não
programação de aulas presenciais nos cursos que alternem teoria e prática,
obedecidos os limites máximos legais e, se for o caso, a previsão no projeto
pedagógico do curso e da UFG, de forma compatibilizar com as atividades acadêmicas
do estagiário;
j) fornecer atestados de freqüências e pareceres de avaliações do
estágio realizado, com periodicidade bimestral e ao final, com vista obrigatória ao
estagiário;
k) prestar informações ao(s) professor(es) orientador(es) indicado(s)
pela UFG, sobre o andamento do estágio e o aproveitamento do estagiário;
l) fornecer certificado e/ou declaração de estágio, mencionando o
período, a carga horária, as principais atividades desenvolvidas e a avaliação de
desempenho, por ocasião do desligamento;
m) manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a
relação de estágio;
n) cumprir todos os termos da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, da
Orientação Normativa nº 7, de 30/10/2008 e das demais normas aplicáveis à espécie
e do Termo de Compromisso;
o) fazer, às suas expensas, seguro de acidentes pessoais em favor
dos estudantes, cuja apólice seja compatível com valores de mercado.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. O Supervisor do estágio será o chefe da
unidade em que o estagiário estiver desenvolvendo suas atividades, desde que

possua nível de escolaridade superior à do estagiário, que controlará sua frequência
e encaminhará à unidade de recursos humanos da UFG.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Na hipótese de o chefe da unidade não
possuir nível de escolaridade superior, o supervisor do estágio será a autoridade
imediatamente superior à chefia da unidade, com maior grau de escolaridade do que
o estagiário.
CLÁUSULA DÉCIMA
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 DÉCIMA PRIMEIRA
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.
E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo
de Compromisso de Estágio em três vias de igual teor e forma, para que produza os
legítimos efeitos de direito.

Goiânia-GO, _____ de ____________________ de 201_.

ESTAGIÁRIO(A)

Coordenador de Estágio da Unidade
Acadêmica do Aluno

Pelo local de Estágio:

Estagiários:
Dados dos Estudantes

SUPERVISOR DO ESTÁGIO NA UFG

Nome:
Curso/semestre:
CPF:

RG:

Org. Expedidor:

Horário do estágio:
Período do estágio:___/___/_____ a ____/___/_____
Assinatura:

ANEXO 10 – MODELO A2 – CEPAE

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
(Estudante da UFG realizando estágio curricular na UFG- Termo coletivo com o mesmo supervisor)

1. Modalidade do estágio:
Estágio Curricular Obrigatório
N.º da Apólice de Seguro:0001404

Nome da Seguradora: GENTE SEGURADORA S/A

2. Dados da Instituição de Ensino de origem dos Estudantes
Nome da Instituição: Universidade Federal de Goiás
Nome da Unidade Acadêmica: EMAC
Coordenador de Estágio
OLIVEIRA AGUIAR

do

Curso:

ADRIANA

Portaria de Designação: 22/2018
Matrícula SIAPE: 1152415
Nome do Professor Orientador: ADRIANA OLIVEIRA AGUIAR

__________________________________________________________________

3. Dados da Escola/Instituição, doravante denominada Concedente do
Estágio
Escola/Instituição: CEPAE
Rede: Federal
Endereço:
AV.
UNIVERSITÁRIO

ESPERANÇA

CAMPUS

Cidade-UF: GOÂNIA – GO

CEP: 74690-900

Nome do Supervisor do Estágio: TELMA FERREIRA
DE OLIVEIRA
Matrícula SIAPE:

1127221

Como parte integrante deste termo coletivo, segue anexa a Identificação dos Estagiários que figuram
e assinam como parte das relações de estágio ora formalizadas. Firmamos este Termo de Compromisso
de Estágio sujeitando-nos, no que couber, aos termos das disposições da Lei n.º 11.788, de 25/9/2008;
das Resoluções CEPEC n. 1539 e 1557 (UFG); e demais normas estabelecidas entre a UFG e a
Concedente do Estágio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Será aceito(a) como ESTAGIÁRIO(A) o(a) estudante que esteja
comprovadamente matriculado e com frequência efetiva no curso de graduação,
grau licenciatura, em MÚSICA - LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO
MUSICAL da UFG, cujas atividades a serem desenvolvidas pelo(a)
ESTAGIÁRIO(A), acima identificado(a), na(o) CEPAE (Escola/InstituiçãoConcedente) deverão estar em conformidade com a sua linha de formação
acadêmica, ou seja, MÚSICA- LICENCIATURA (indicar a área).
CLÁUSULA SEGUNDA
O estágio é um componente de caráter teórico-prático que,
desenvolvido em atividades na UFG e no ambiente da escola, tem como objetivo
principal preparar os estudantes para o trabalho produtivo, com vistas ao
aprendizado de competências próprias da atividade docente e à contextualização
curricular, no sentido de desenvolvê-los para a vida cidadã e o trabalho.
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 nas Resoluções CEPEC n.os 1539 e 1557.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. O estágio será orientado por docente(s)
designado(s) pela(s) Direção(s) em conjunto com a(s) Coordenadoria(s) de
estágio(s) do(s) Curso(s) de Licenciaturas oferecido(s) pela UFG.
CLÁUSULA TERCEIRA
A disciplina de estágio oferecida terá a duração de 4 MESES
(quantidade de meses), iniciando-se em 31/08/2020, e terminando em 18/12/2020,
com a jornada diária não superior a 6 (seis) horas. A carga horária semanal será de
4horas na escola campo. Haverá ainda atividades nas dependências do curso da UFG
em continuidade indissociável das desenvolvidas na escola campo, com duração de
4 horas semanais.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A duração do estágio na mesma parte
concedente não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário
com alguma deficiência.
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 mais de
cinco dias consecutivos ou não, no período de um mês, ou 30 dias durante todo o
período de estágio;
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 da Escola/Instituição em que venha exercendo suas
atividades de estágio;
f) ex-officio, no interesse da
Concedente), desde que devidamente motivada;

CEPAE

(Escola/Instituição-

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) quando não frequentar 100% da carga horária da disciplina de
estágio, salvo situações consideradas pelo curso como faltas justificadas, ou seja,
aquelas que não exijam a compensação de horário;
J) 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 CEPAE (Escola/InstituiçãoConcedente) 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
A UFG deverá fazer seguro de acidentes pessoais em favor de seus
estudantes, em valor compatível com o mercado, no caso de estágio curricular
obrigatório.
CLÁUSULA SEXTA
É assegurado aos estagiários pela Concedente e pela UFG, sempre
que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de
30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Os dias de recesso previstos nesta
cláusula serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter
duração inferior a 1 (um) ano.
CLÁUSULA SÉTIMA

Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança
no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte Concedente.
CLÁUSULA OITAVA
Os(As) estudantes que venham participar das atividades decorrentes
do estágio 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 na Lei 11.788, de 25/9/2008.
SUBCLÁUSULA ÚNICA. O descumprimento de qualquer das
condições estabelecidas neste Termo de Compromisso, assim como dos termos da
Lei nº 11.788, de 25/9/2008, caracteriza vínculo de emprego do educando com a
parte Concedente para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
CLÁUSULA NONA
I - 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;
h) observar e obedecer às normas internas da(o) Concedente e da
UFG;
i) elaborar e entregar para o curso de Licenciatura da UFG plano de
atividades e relatório sobre seu estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos;
j) desempenhar, de forma eficiente, as
decorrentes da condição de estagiário que lhe são cabíveis.

demais

obrigações

CLÁUSULA DÉCIMA
O professor orientador e o supervisor devem seguir o regulamento de
estágio do curso onde contemple a sistemática de coordenação, orientação,
supervisão e avaliação, para melhor acompanhamento e funcionamento do estágio.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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.
E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo
de Compromisso de Estágio em três vias de igual teor e forma, para que produza os
legítimos efeitos de direito.

Goiânia, GO, 31 de Agosto de 2020

_____________________________________
Escola/Instituição (CONCEDENTE)(Assinatura e carimbo)

______________________________________________
Coordenador de Estágio do Curso-UFG
(Assinatura e carimbo)
Estagiários:
Dados dos Estudantes:
Nome:
Curso/semestre:
CPF:

RG:

Org. Expedidor:

Horário do estágio:
Período do estágio:___/___/_____ a ____/___/_____
Assinatura:

ANEXO 11 – MODELO A2 – CEPAE EM BRANCO

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
(Estudante da UFG realizando estágio curricular na UFG- Termo coletivo com o mesmo supervisor)

1. Modalidade do estágio:
Estágio Curricular Obrigatório
N.º da Apólice de Seguro:

Nome da Seguradora:

2. Dados da Instituição de Ensino de origem dos Estudantes
Nome da Instituição: Universidade Federal de Goiás
Nome da Unidade Acadêmica:
Coordenador de Estágio do Curso:
Portaria de Designação:
Matrícula SIAPE:
Nome do Professor Orientador:

_________________________________________________________________________

3. Dados da Escola/Instituição, doravante denominada Concedente do
Estágio
Escola/Instituição:
Rede: Federal
Endereço:
Cidade-UF:

CEP:

Nome do Supervisor do Estágio:
Matrícula SIAPE:
Como parte integrante deste termo coletivo, segue anexa a Identificação dos Estagiários que figuram
e assinam como parte das relações de estágio ora formalizadas. Firmamos este Termo de Compromisso
de Estágio sujeitando-nos, no que couber, aos termos das disposições da Lei n.º 11.788, de 25/9/2008;
das Resoluções CEPEC n. 1539 e 1557 (UFG); e demais normas estabelecidas entre a UFG e a
Concedente do Estágio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Será aceito(a) como ESTAGIÁRIO(A) o(a) estudante que esteja
comprovadamente matriculado e com frequência efetiva no curso de graduação,
grau licenciatura, em
da UFG, cujas atividades a serem desenvolvidas
pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), acima identificado(a), na(o)
(Escola/InstituiçãoConcedente) 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,
desenvolvido em atividades na UFG e no ambiente da escola, tem como objetivo
principal preparar os estudantes para o trabalho produtivo, com vistas ao
aprendizado de competências próprias da atividade docente e à contextualização
curricular, no sentido de desenvolvê-los para a vida cidadã e o trabalho.
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 nas Resoluções CEPEC n.os 1539 e 1557.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. O estágio será orientado por docente(s)
designado(s) pela(s) Direção(s) em conjunto com a(s) Coordenadoria(s) de
estágio(s) do(s) Curso(s) de Licenciaturas oferecido(s) pela UFG.
CLÁUSULA TERCEIRA
A disciplina de estágio oferecida terá a duração de
de meses), iniciando-se em / /20 , e terminando em / /20

(quantidade
, com a jornada

diária não superior a 6 (seis) horas. A carga horária semanal será de
horas na
escola campo. Haverá ainda atividades nas dependências do curso da UFG em
continuidade indissociável das desenvolvidas na escola campo, com duração de
horas semanais.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A duração do estágio na mesma parte
concedente não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário
com alguma deficiência.
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 mais de
cinco dias consecutivos ou não, no período de um mês, ou 30 dias durante todo o
período de estágio;
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 da Escola/Instituição em que venha exercendo suas
atividades de estágio;
f) ex-officio, no interesse da
Concedente), desde que devidamente motivada;

(Escola/Instituição-

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) quando não freqüentar 100% da carga horária da disciplina de
estágio, salvo situações consideradas pelo curso como faltas justificadas, ou seja,
aquelas que não exijam a compensação de horário;
J) 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
(Escola/InstituiçãoConcedente) 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
A UFG deverá fazer seguro de acidentes pessoais em favor de seus
estudantes, em valor compatível com o mercado, no caso de estágio curricular
obrigatório.

CLÁUSULA SEXTA
É assegurado aos estagiários pela Concedente e pela UFG, sempre
que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de
30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Os dias de recesso previstos nesta
cláusula serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter
duração inferior a 1 (um) ano.
CLÁUSULA SÉTIMA
Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança
no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte Concedente.
CLÁUSULA OITAVA
Os(As) estudantes que venham participar das atividades decorrentes
do estágio 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 na Lei 11.788, de 25/9/2008.
SUBCLÁUSULA ÚNICA. O descumprimento de qualquer das
condições estabelecidas neste Termo de Compromisso, assim como dos termos da
Lei nº 11.788, de 25/9/2008, caracteriza vínculo de emprego do educando com a
parte Concedente para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
CLÁUSULA NONA
I - 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;
k) observar e obedecer às normas internas da(o) Concedente e da
UFG;
l) elaborar e entregar para o curso de Licenciatura da UFG plano de
atividades e relatório sobre seu estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos;
m) desempenhar, de forma eficiente, as
decorrentes da condição de estagiário que lhe são cabíveis.

demais

obrigações

CLÁUSULA DÉCIMA
O professor orientador e o supervisor devem seguir o regulamento de
estágio do curso onde contemple a sistemática de coordenação, orientação,
supervisão e avaliação, para melhor acompanhamento e funcionamento do estágio.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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.
E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo
de Compromisso de Estágio em três vias de igual teor e forma, para que produza os
legítimos efeitos de direito.
Goiânia,18 de DEZEMBRO de 2020.

_____________________________________
Escola/Instituição (CONCEDENTE)
(Assinatura e carimbo)

______________________________________________
Coordenador de Estágio do Curso - UFG
(Assinatura e carimbo)

Estagiários:
Dados dos Estudantes:

Nome:
Curso/semestre:
CPF:

RG:

Org. Expedidor:

Horário do estágio:
Período do estágio:___/___/_____ a ____/___/_____
Assinatura:

ANEXO 12 – MODELO B1 – FORA DA UNIVERSIDADE – LICENCIATURA EM CANTO OU
INSTRUMENTOS - INDIVIDUAL

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
(Estudante da UFG realizando estágio curricular em Empresas/Instituições/Profissional Liberal)

1. Modalidade do estágio: Estágio Curricular Obrigatório
N.º da Apólice de Seguro:

Nome da Seguradora:

2. Dados do Estudante
Nome:
Curso:
Matrícula:

e-mail:

CPF:

RG:

Org. Expedidor: ____/___

3. Dados da Instituição de Ensino de origem do Estudante
Nome da Unidade Acadêmica:
Coordenador de Estágio do Curso:
Portaria de Designação:
Nome do Orientador:

4. Dados da Empresa/Instituição/Profissional Liberal Concedente do
Estágio
Empresa/Instituição/Profissional Liberal:
CNPJ/Registro no Conselho Profissional:
Endereço:
Cidade-UF:

CEP:

Nome do Supervisor do Estágio:
CPF:

RG:
____/___

Org. Expedidor:

Firmamos este Termo de Compromisso de Estágio sujeitando-nos, no que couber, aos termos das
disposições da Lei n.º 11.788, de 25/9/2008; das Resoluções CEPEC n. 1538, 1539 e 1557 (UFG); do
Convênio UFG n.º _______/_________ e demais normas estabelecidas entre a UFG e a Concedente do
Estágio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Será aceito(a) como ESTAGIÁRIO(A) o(a) estudante que esteja
comprovadamente matriculado e com frequência efetiva no curso de graduação em
_______________________________________ da UFG, cujas atividades a serem
desenvolvidas
pelo(a)
ESTAGIÁRIO(A),
acima
identificado(a),
na
___________________ (Concedente) deverão estar em conformidade com a sua
linha
de
formação
acadêmica,
ou
seja,
________________________________________ (indicar a área).
CLÁUSULA SEGUNDA
O estágio oferecido terá a duração de __________________
(quantidade de meses/anos), iniciando-se em ___/___/20___, e terminando em
___/___/20___, com a jornada diária de ______ horas, perfazendo uma carga
horária de ______ horas semanais, no campo de estágio e em atividades
complementares constantes no plano de atividades vinculadas ao objeto do estágio,
perfazendo uma carga horária de ______ horas semanais.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A jornada de estágio será determinada
de comum acordo entre o estudante, e a ____________________ (Concedente),
sempre com a interveniência da UFG, a qual poderá ser de até 6 (seis) horas diárias
e 30 (trinta) horas semanais.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Quando da não programação de aulas
presenciais nos cursos que alternem teoria e prática, desde que previsto no projeto
pedagógico do curso, a jornada poderá ser de até 40 (quarenta) horas semanais.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. A duração do estágio na mesma parte
concedente não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário
com deficiência.
SUBCLÁUSULA QUARTA. Nos períodos de avaliação, a carga horária
do estágio será reduzida à metade, para garantir o bom desempenho do estudante.
CLÁUSULA TERCEIRA
O estudante será desligado 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 mais de
cinco dias consecutivos ou não, no período de um mês, ou 30 dias durante todo o
período de estágio;
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 de estágio;
f)

ex-officio, no interesse da Concedente, desde que devidamente

motivada;
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 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 QUARTA
SUBCLÁUSULA
PRIMEIRA
–Fica
a
critério
da
______________________ (Concedente), no caso do estágio curricular
obrigatório, o estabelecimento de uma bolsa complementar educacional,

equivalente
a
R$
(____________________________________
____________________), cujo valor poderá variar de acordo com a freqüência ao
estágio, para que o (a) estudante possa arcar com as despesas normais na realização
do estágio.
não se aplica ( ).
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A eventual concessão de benefícios
relacionados a transporte, alimentação e saúde, dentre outros, não caracteriza
vínculo empregatício.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. A UFG deverá fazer seguro de acidentes
pessoais em favor de seus estudantes, em valor compatível com o mercado, no caso
de estágio curricular obrigatório.
CLÁUSULA QUINTA
Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança
no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da Concedente.
CLÁUSULA SEXTA
Os(As) estudantes que venham participar das atividades decorrentes
da execução do Convênio UFG n.º ______/20___, não terão, para quaisquer efeitos,
vínculo empregatício de qualquer natureza com nenhum dos partícipes.

CLÁUSULA SÉTIMA
I - 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;
n) observar e obedecer às normas internas da Concedente;
o) elaborar e entregar para UFG plano de atividades e relatório sobre
seu estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos;
p) desempenhar, de forma eficiente, as
decorrentes da condição de estagiário que lhe são cabíveis.

demais

obrigações

CLÁUSULA OITAVA
Qualquer um dos partícipes poderá extinguir este Termo de Compromisso de
Estágio, com comunicação prévia, por escrito, com antecedência mínima de vinte dias.
CLÁUSULA NONA
Este Termo de Compromisso de Estágio está vinculado ao Convênio
UFG n.º _____/20__, celebrado entre a UFG e a __________________________
(Concedente), onde se encontram disciplinadas as condições de realização das
atividades do estágio.
E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo
de Compromisso de Estágio em três vias de igual teor e forma, para que produza os
legítimos efeitos de direito.

Goiânia, GO, 31 de Agosto de 2020.

ESTAGIÁRIO(A)

CONCEDENTE

______________________________________________
Coordenador de Estágio do Curso - UFG
(Assinatura e carimbo)

ANEXO 13 – MODELO B1- FORA DA UFG - COLETIVO

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
(Estudante da UFG realizando estágio curricular obrigatório em Empresas/Instituições/Profissional
Liberal- Termo coletivo para o mesmo supervisor)

1. Modalidade do estágio:
Estágio Curricular Obrigatório
N.º da Apólice de Seguro:

Nome da Seguradora:

2. Dados da Instituição de Ensino de origem dos Estudantes
Nome da Instituição:
Nome da Unidade Acadêmica:
Coordenador de Estágio do Curso:
Portaria de Designação:
Matrícula SIAPE:
Nome do Orientador:

3. Dados da Empresa/Instituição/Profissional Liberal Concedente do
Estágio
Empresa/Instituição/Profissional Liberal:
CNPJ/Registro no Conselho Profissional:
Endereço:
Cidade-UF:

CEP:

Nome do Supervisor do Estágio:
CPF:

RG:
____/___

Org. Expedidor:

Como parte integrante deste termo coletivo, segue anexa a Identificação dos
Estagiários que figuram e assinam como parte das relações de estágio ora
formalizadas. Firmamos este Termo de Compromisso de Estágio sujeitando-nos,
no que couber, aos termos das disposições da Lei n.º 11.788, de 25/9/2008; das
Resoluções CEPEC n. 1538, 1539 e 1557 (UFG); do Convênio UFG n.º
_______/_________ e demais normas estabelecidas entre a UFG e a Concedente
do Estágio, 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
___________________ (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,
desenvolvido no ambiente de trabalho, tem como objetivo principal preparar os
estudantes para o trabalho produtivo, com vistas ao aprendizado de competências
próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, no sentido de
desenvolvê-los para a vida cidadã e o trabalho.
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 nas Resoluções CEPEC n.os 1538, 1539 e 1557.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. O estágio dar-se-á nas áreas de
interesse da concedente, em atividades que tenham relacionamento com a linha de
formação acadêmica do estudante.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA. O estágio será orientado por docente(s)
designado(s) pela(s) Direção(s) em conjunto com a(s) Coordenadoria(s) de
estágio(s) do(s) Curso(s) oferecido(s) pela UFG.
CLÁUSULA TERCEIRA
O estágio oferecido terá a duração de __________________
(quantidade de meses/anos), com a jornada diária de ______ horas, no campo de
estágio e em atividades complementares constantes no plano de atividades
vinculadas ao objeto do estágio, perfazendo uma carga horária de ______ horas
semanais.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A jornada de estágio, inclusive no
período de férias, será determinada de comum acordo entre o estudante, e a
____________________ (Concedente), sempre com a interveniência da UFG, a
qual poderá ser de até 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Quando da não programação de aulas
presenciais nos cursos que alternem teoria e prática, desde que previsto no projeto
pedagógico do curso e da UFG, a jornada poderá ser de até 40 (quarenta) horas
semanais.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. A duração do estágio na mesma parte
concedente não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário
portador de deficiência.
SUBCLÁUSULA QUARTA. Nos períodos de avaliação, a carga horária
do estágio será reduzida à metade, para garantir o bom desempenho do estudante.
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 mais de
cinco dias consecutivos ou não, no período de um mês, ou 30 dias durante todo o
período de estágio;
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 de estágio;
f)

ex-officio, no interesse da concedente, desde que devidamente

motivada;
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)
regulamentar.

em atendimento a qualquer dispositivo de ordem legal ou

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Na ocorrência de quaisquer das hipóteses
previstas
nas
alíneas
“b”,
“d”,
“e”,
“f”,
“g”
e
“h”,
a
_________________________________ (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
SUBCLÁUSULA
PRIMEIRA
–Fica
a
critério
da
______________________ (Concedente), no caso do estágio curricular
obrigatório, o estabelecimento de uma bolsa complementar educacional,
equivalente
a
R$
(____________________________________
____________________), cujo valor poderá variar de acordo com a frequência ao
estágio, para que o (a) estudante possa arcar com as despesas normais na realização
do estágio.
( )não se aplica.
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.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. A eventual concessão de benefícios
relacionados a transporte, alimentação e saúde, dentre outros, não caracteriza
vínculo empregatício.
SUBCLÁUSULA QUARTA. A UFG deverá fazer seguro de acidentes
pessoais em favor de seus estudantes, em valor compatível com o mercado, no caso
de estágio curricular obrigatório.
CLÁUSULA SEXTA
É assegurado aos estagiários pela concedente, sempre que o estágio
tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias,
a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
deverá ser
educacional.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. O recesso de que trata esta cláusula
remunerado quando o estagiário receber bolsa complementar

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Os dias de recesso previstos nesta
cláusula serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter
duração inferior a 1 (um) ano.
CLÁUSULA SÉTIMA
Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança
no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da concedente.
CLÁUSULA OITAVA
Os(As) estudantes que venham participar das atividades decorrentes
da execução do Convênio UFG n.º ______/20___, 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 na Lei 11.788, de
25/9/2008.
SUBCLÁUSULA ÚNICA. O descumprimento de qualquer das
condições estabelecidas no convênio, neste Termo de Compromisso, assim como dos
termos da Lei nº 11.788, de 25/9/2008, caracteriza vínculo de emprego do educando
com a _______________________ (Concedente) para todos os fins da
legislação trabalhista e previdenciária.
CLÁUSULA NONA
I - 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;
q) observar e obedecer às normas internas da concedente;
r) elaborar e entregar para UFG plano de atividades e relatório sobre
seu estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos;
s) desempenhar, de forma eficiente, as
decorrentes da condição de estagiário que lhe são cabíveis.

demais

obrigações

CLÁUSULA DÉCIMA
O professor orientador e o supervisor devem seguir o
regulamento de estágio do curso onde contemple a sistemática de
coordenação, orientação, supervisão e avaliação, para melhor
acompanhamento e funcionamento do estágio.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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 SEGUNDA
Este Termo de Compromisso de Estágio está vinculado ao Convênio
UFG n.º _____/20__, celebrado entre a UFG e a __________________________
(Concedente), onde se encontram disciplinadas as condições de realização das
atividades do estágio.

E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo
de Compromisso de Estágio em três vias de igual teor e forma, para que produza os
legítimos efeitos de direito.
____________GO, ____ de _______________ de 20___.

Pelo curso da UFG:

Coordenador de Estágio do curso

Pelo local de estágio:

_____________________________
Concedente- Assinatura e carimbo

Estagiários:
Dados dos Estudantes:

Nome:
Curso/semestre:
CPF:

RG:

Org. Expedidor:

Horário do estágio:
Período do estágio:___/___/_____ a ____/___/_____
Assinatura:

ANEXO 14 – MODELO B1 - EM BRANCO

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
(Estudante da UFG realizando estágio curricular obrigatório em Empresas/Instituições/Profissional
Liberal- Termo coletivo para o mesmo supervisor)

1. Modalidade do estágio:
Estágio Curricular Obrigatório
N.º da Apólice de Seguro:

Nome da Seguradora:

2. Dados da Instituição de Ensino de origem dos Estudantes
Nome da Instituição:
Nome da Unidade Acadêmica:
Coordenador de Estágio do Curso:
Portaria de Designação:
Matrícula SIAPE:
Nome do Orientador:

3. Dados da Empresa/Instituição/Profissional Liberal Concedente do
Estágio
Empresa/Instituição/Profissional Liberal:
CNPJ/Registro no Conselho Profissional:
Endereço:
Cidade-UF:

CEP:

Nome do Supervisor do Estágio:
CPF:

RG:
____/___

Org. Expedidor:

Como parte integrante deste termo coletivo, segue anexa a Identificação dos
Estagiários que figuram e assinam como parte das relações de estágio ora
formalizadas. Firmamos este Termo de Compromisso de Estágio sujeitando-nos,
no que couber, aos termos das disposições da Lei n.º 11.788, de 25/9/2008; das
Resoluções CEPEC n. 1538, 1539 e 1557 (UFG); do Convênio UFG n.º
_______/_________ e demais normas estabelecidas entre a UFG e a Concedente
do Estágio, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Será aceito(a) como ESTAGIÁRIO(A) o(a) estudante que esteja
comprovadamente matriculado e com frequência efetiva no curso de graduação em
_______________________________________ da UFG, cujas atividades a serem
desenvolvidas
pelo(a)
ESTAGIÁRIO(A),
acima
identificado(a),
na
___________________ (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,
desenvolvido no ambiente de trabalho, tem como objetivo principal preparar os
estudantes para o trabalho produtivo, com vistas ao aprendizado de competências
próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, no sentido de
desenvolvê-los para a vida cidadã e o trabalho.
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 nas Resoluções CEPEC n.os 1538, 1539 e 1557.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. O estágio dar-se-á nas áreas de
interesse da concedente, em atividades que tenham relacionamento com a linha de
formação acadêmica do estudante.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA. O estágio será orientado por docente(s)
designado(s) pela(s) Direção(s) em conjunto com a(s) Coordenadoria(s) de
estágio(s) do(s) Curso(s) oferecido(s) pela UFG.
CLÁUSULA TERCEIRA
O estágio oferecido terá a duração de __________________
(quantidade de meses/anos), com a jornada diária de ______ horas, no campo de
estágio e em atividades complementares constantes no plano de atividades
vinculadas ao objeto do estágio, perfazendo uma carga horária de ______ horas
semanais.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A jornada de estágio, inclusive no
período de férias, será determinada de comum acordo entre o estudante, e a
____________________ (Concedente), sempre com a interveniência da UFG, a
qual poderá ser de até 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Quando da não programação de aulas
presenciais nos cursos que alternem teoria e prática, desde que previsto no projeto
pedagógico do curso e da UFG, a jornada poderá ser de até 40 (quarenta) horas
semanais.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. A duração do estágio na mesma parte
concedente não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário
portador de deficiência.
SUBCLÁUSULA QUARTA. Nos períodos de avaliação, a carga horária
do estágio será reduzida à metade, para garantir o bom desempenho do estudante.
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 mais de
cinco dias consecutivos ou não, no período de um mês, ou 30 dias durante todo o
período de estágio;
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 de estágio;
f)

ex-officio, no interesse da concedente, desde que devidamente

motivada;
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)
regulamentar.

em atendimento a qualquer dispositivo de ordem legal ou

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Na ocorrência de quaisquer das hipóteses
previstas
nas
alíneas
“b”,
“d”,
“e”,
“f”,
“g”
e
“h”,
a
_________________________________ (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
SUBCLÁUSULA
PRIMEIRA
–Fica
a
critério
da
______________________ (Concedente), no caso do estágio curricular
obrigatório, o estabelecimento de uma bolsa complementar educacional,
equivalente
a
R$
(____________________________________
____________________), cujo valor poderá variar de acordo com a freqüência ao
estágio, para que o (a) estudante possa arcar com as despesas normais na realização
do estágio.
( )não se aplica.

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.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. A eventual concessão de benefícios
relacionados a transporte, alimentação e saúde, dentre outros, não caracteriza
vínculo empregatício.
SUBCLÁUSULA QUARTA. A UFG deverá fazer seguro de acidentes
pessoais em favor de seus estudantes, em valor compatível com o mercado, no caso
de estágio curricular obrigatório.
CLÁUSULA SEXTA
É assegurado aos estagiários pela concedente, sempre que o estágio
tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias,
a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. O recesso de que trata esta cláusula
deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa complementar
educacional.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Os dias de recesso previstos nesta
cláusula serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter
duração inferior a 1 (um) ano.
CLÁUSULA SÉTIMA
Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança
no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da concedente.
CLÁUSULA OITAVA
Os(As) estudantes que venham participar das atividades decorrentes
da execução do Convênio UFG n.º ______/20___, 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 na Lei 11.788, de
25/9/2008.
SUBCLÁUSULA ÚNICA. O descumprimento de qualquer das
condições estabelecidas no convênio, neste Termo de Compromisso, assim como dos
termos da Lei nº 11.788, de 25/9/2008, caracteriza vínculo de emprego do educando
com a _______________________ (Concedente) para todos os fins da
legislação trabalhista e previdenciária.
CLÁUSULA NONA
I - 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;
t) observar e obedecer às normas internas da concedente;
u) elaborar e entregar para UFG plano de atividades e relatório sobre
seu estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos;
v) desempenhar, de forma eficiente, as
decorrentes da condição de estagiário que lhe são cabíveis.

demais

obrigações

CLÁUSULA DÉCIMA
O professor orientador e o supervisor devem seguir o regulamento de
estágio do curso onde contemple a sistemática de coordenação, orientação,
supervisão e avaliação, para melhor acompanhamento e funcionamento do estágio.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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 SEGUNDA
Este Termo de Compromisso de Estágio está vinculado ao Convênio
UFG n.º _____/20__, celebrado entre a UFG e a __________________________
(Concedente), onde se encontram disciplinadas as condições de realização das
atividades do estágio.
E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo
de Compromisso de Estágio em três vias de igual teor e forma, para que produza os
legítimos efeitos de direito.

____________GO, ____ de _______________ de 20___.

Pelo curso da UFG:

Coordenador de Estágio do curso

Pelo local de estágio:

_____________________________
Concedente- Assinatura e carimbo

ANEXO 15 – MODELO B1 - DEMAIS ESCOLAS/COLÉGIOS

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
(Estudante da UFG realizando estágio curricular em Escolas/Instituições- Termo coletivo com o
mesmo supervisor)

1. Modalidade do estágio:
Estágio Curricular Obrigatório
N.º da Apólice de Seguro:

0001404

Nome da Seguradora: Gente Seguradora S/A

2. Dados da Instituição de Ensino de origem dos Estudantes
Nome da Instituição: Universidade Federal de
Goiás
Nome da Unidade Acadêmica: EMAC
Coordenador de Estágio do Curso: ADRIANA
OLEIVEIRA AGUIAR
Portaria de Designação:
Matrícula SIAPE:

22/2018

1152415

Nome do Professor Orientador: ADRIANA OLIVEIRA AGUIAR

3. Dados da Escola/Instituição, doravante denominada Concedente do
Estágio
Escola/Instituição: ESCOLA MUNICIAPL DE TEMPO
INTEGRAL
PROFESSORA
MARIA
NOSÍDIA
PALMEIRAS DAS NEVES
Rede: ( X ) Municipal

( ) Estadual

( ) Federal

( ) Privada

Endereço:RUA CELESTE BAIOCHI, APM 08 –
RESIDENCIAL BARRAVENTO
Cidade-UF:

GOIÂNIA - GO

CEP:

74594-112

Nome do Supervisor do Estágio:
ARAÚJO E SILVA

KARLIENE

CPF:

RG:
____/___

Org. Expedidor:

Como parte integrante deste termo coletivo, segue anexa a Identificação dos Estagiários que figuram
e assinam como parte das relações de estágio ora formalizadas. Firmamos este Termo de Compromisso
de Estágio sujeitando-nos, no que couber, aos termos das disposições da Lei n.º 11.788, de 25/9/2008;
das Resoluções CEPEC n. 1539 e 1557 (UFG); do Convênio UFG n.º 332/2018 e demais normas
estabelecidas entre a UFG e a Concedente do Estágio, 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,
grau licenciatura, em MÚSICA – LICENCIATURA COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO
MUSICAL da UFG, cujas atividades a serem desenvolvidas pelo(a)
ESTAGIÁRIO(A), acima identificado(a), na(o) ESCOLA MUNICIAPL DE TEMPO INTEGRAL
PROFESSORA MARIA NOSÍDIA PALMEIRAS DAS NEVES (Escola/Instituição-Concedente)
deverão estar em conformidade com a sua linha de formação acadêmica, ou seja,
MÚSICA (indicar a área).
CLÁUSULA SEGUNDA
O estágio é um componente de caráter teórico-prático que,
desenvolvido em atividades na UFG e no ambiente da escola, tem como objetivo
principal preparar os estudantes para o trabalho produtivo, com vistas ao
aprendizado de competências próprias da atividade docente e à contextualização
curricular, no sentido de desenvolvê-los para a vida cidadã e o trabalho.
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 nas Resoluções CEPEC n.os 1539 e 1557.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. O estágio será orientado por docente(s)
designado(s) pela(s) Direção(s) em conjunto com a(s) Coordenadoria(s) de
estágio(s) do(s) Curso(s) de Licenciaturas oferecido(s) pela UFG.
CLÁUSULA TERCEIRA
A disciplina de estágio oferecida terá a duração de
4 MESES
(quantidade de meses), iniciando-se em 31/agosto/2020, e terminando em
18/12/2020, com a jornada diária não superior a 6 (seis) horas. A carga horária
semanal será de 2 horas na escola campo. Haverá ainda atividades nas dependências
da UFG em continuidade indissociável das desenvolvidas na escola campo, com
duração de 2 horas semanais.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A duração do estágio na mesma parte
concedente não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário
com alguma deficiência.

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 mais de
cinco dias consecutivos ou não, no período de um mês, ou 30 dias durante todo o
período de estágio;
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 da Escola/Instituição em que venha exercendo suas
atividades de estágio;
f)

ex-officio, no interesse da ESCOLA MUNICIAPL DE TEMPO INTEGRAL
PROFESSORA MARIA NOSÍDIA PALMEIRAS DAS NEVES (Escola/Instituição- Concedente),
desde que devidamente motivada;
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) quando não frequentar 100% da carga horária da disciplina de
estágio, salvo situações consideradas pelo curso como faltas justificadas, ou seja,
aquelas que não exijam a compensação de horário;
J) 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 ESCOLA MUNICIAPL DE TEMPO INTEGRAL
PROFESSORA MARIA NOSÍDIA PALMEIRAS DAS NEVES (Escola/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
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA– Fica a critério da ESCOLA MUNICIAPL DE
(Escola/InstituiçãoConcedente), no caso do estágio curricular obrigatório, o estabelecimento de
uma bolsa complementar educacional, equivalente a R$ (___), cujo valor poderá
variar de acordo com a freqüência ao estágio, para que o (a) estudante possa arcar
com as despesas normais na realização do estágio.
TEMPO INTEGRAL PROFESSORA MARIA NOSÍDIA PALMEIRAS DAS NEVES

( X )Não se aplica.
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.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. A UFG deverá fazer seguro de acidentes
pessoais em favor de seus estudantes, em valor compatível com o mercado, no caso
de estágio curricular obrigatório.
CLÁUSULA SEXTA
É assegurado aos estagiários pela Concedente e pela UFG, sempre
que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de
30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
deverá ser
educacional.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. O recesso de que trata esta cláusula
remunerado quando o estagiário receber bolsa complementar

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Os dias de recesso previstos nesta
cláusula serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter
duração inferior a 1 (um) ano.
CLÁUSULA SÉTIMA
Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança
no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte Concedente.
CLÁUSULA OITAVA
Os(As) estudantes que venham participar das atividades decorrentes
da execução do Convênio UFG n.º 332/2018, 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 na Lei 11.788, de
25/9/2008.
SUBCLÁUSULA ÚNICA. O descumprimento de qualquer das
condições estabelecidas no convênio, neste Termo de Compromisso, assim como dos
termos da Lei nº 11.788, de 25/9/2008, caracteriza vínculo de emprego do educando
com a parte Concedente para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
CLÁUSULA NONA
I - 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;
w) observar e obedecer às normas internas da(o) Concedente e da
UFG;
x) elaborar e entregar para UFG plano de atividades e relatório sobre
seu estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos;
y) desempenhar, de forma eficiente, as
decorrentes da condição de estagiário que lhe são cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA

demais

obrigações

O professor orientador e o supervisor devem seguir o regulamento de
estágio do curso onde contemple a sistemática de coordenação, orientação,
supervisão e avaliação, para melhor acompanhamento e funcionamento do estágio.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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 SEGUNDA
Este Termo de Compromisso de Estágio está vinculado ao Convênio
UFG n.º 332/2018, celebrado entre a UFG e a ESCOLA MUNICIAPL DE TEMPO INTEGRAL
PROFESSORA MARIA NOSÍDIA PALMEIRAS DAS NEVES (Escola/Instituição-Concedente),
onde se encontram disciplinadas as condições de realização das atividades do
estágio.
E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo
de Compromisso de Estágio em três vias de igual teor e forma, para que produza os
legítimos efeitos de direito.
GOIÂNIA, GO, 31 de Agosto de 2020.

_____________________________
Escola/Instituição (CONCEDENTE)

___________________________________
Coordenador de Estágio do Curso - UFG

(Assinatura e carimbo)

(Assinatura e carimbo)

Estagiários:
Dados dos Estudantes:

Nome:
Curso/semestre:
CPF:

RG:

Horário do estágio:
Período do estágio:___/___/_____ a ____/___/_____
Assinatura:

Org. Expedidor:

ANEXO 16 – MODELO B2 – ESCOLAS/COLÉGIOS – EM BRANCO

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
(Estudante da UFG realizando estágio curricular em Escolas/Instituições- Termo coletivo com o
mesmo supervisor)

1. Modalidade do estágio:
Estágio Curricular Obrigatório
N.º da Apólice de Seguro:

Nome da Seguradora:

2. Dados da Instituição de Ensino de origem dos Estudantes
Nome da Instituição:
Nome da Unidade Acadêmica:
Coordenador de Estágio do Curso:
Portaria de Designação:
Matrícula SIAPE:
Nome do Professor Orientador:

_________________________________________________________________________
3. Dados da Escola/Instituição, doravante denominada Concedente do
Estágio
Escola/Instituição:
Rede: ( ) Municipal

( ) Estadual

( ) Federal

( ) Privada

Endereço:
Cidade-UF:

CEP:

Nome do Supervisor do Estágio:
CPF:

RG:

Org. Expedidor: ____/___

Como parte integrante deste termo coletivo, segue anexa a Identificação dos Estagiários que figuram
e assinam como parte das relações de estágio ora formalizadas. Firmamos este Termo de Compromisso
de Estágio sujeitando-nos, no que couber, aos termos das disposições da Lei n.º 11.788, de 25/9/2008;
das Resoluções CEPEC n. 1539 e 1557 (UFG); do Convênio UFG n.º

/

e demais normas estabelecidas

entre a UFG e a Concedente do Estágio, 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,
grau licenciatura, em MÚSICA da UFG, cujas atividades a serem desenvolvidas
pelo(a)
ESTAGIÁRIO(A),
acima
identificado(a),
na(o)
(Escola/Instituição-Concedente) deverão estar em conformidade com a sua
linha de formação acadêmica, ou seja, EDUCAÇÃO MUSICAL (indicar a área).

CLÁUSULA SEGUNDA
O estágio é um componente de caráter teórico-prático que,
desenvolvido em atividades na UFG e no ambiente da escola, tem como objetivo
principal preparar os estudantes para o trabalho produtivo, com vistas ao
aprendizado de competências próprias da atividade docente e à contextualização
curricular, no sentido de desenvolvê-los para a vida cidadã e o trabalho.
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 nas Resoluções CEPEC n.os 1539 e 1557.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. O estágio será orientado por docente(s)
designado(s) pela(s) Direção(s) em conjunto com a(s) Coordenadoria(s) de
estágio(s) do(s) Curso(s) de Licenciaturas oferecido(s) pela UFG.
CLÁUSULA TERCEIRA
A disciplina de estágio oferecida terá a duração de (quantidade de
meses), iniciando-se em
/
/20
, e terminando em
/ /20 , com a
jornada diária não superior a 6 (seis) horas. A carga horária semanal será de horas
na escola campo. Haverá ainda atividades nas dependências da UFG em continuidade
indissociável das desenvolvidas na escola campo, com duração de horas semanais.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A duração do estágio na mesma parte
concedente não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário
com alguma deficiência.
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 mais de
cinco dias consecutivos ou não, no período de um mês, ou 30 dias durante todo o
período de estágio;
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 da Escola/Instituição em que venha exercendo suas
atividades de estágio;
f) ex-officio, no interesse da
Concedente), desde que devidamente motivada;

(Escola/Instituição-

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) quando não freqüentar 100% da carga horária da disciplina de
estágio, salvo situações consideradas pelo curso como faltas justificadas, ou seja,
aquelas que não exijam a compensação de horário;
J) 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
(Escola/InstituiçãoConcedente) 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
SUBCLÁUSULA
PRIMEIRA–
Fica
a
critério
da
(Escola/Instituição-Concedente), no caso do estágio curricular obrigatório, o
estabelecimento de uma bolsa complementar educacional, equivalente a R$ ___),
cujo valor poderá variar de acordo com a freqüência ao estágio, para que o (a)
estudante possa arcar com as despesas normais na realização do estágio.
( X )Não se aplica.
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.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. A UFG deverá fazer seguro de acidentes
pessoais em favor de seus estudantes, em valor compatível com o mercado, no caso
de estágio curricular obrigatório.
CLÁUSULA SEXTA
É assegurado aos estagiários pela Concedente e pela UFG, sempre
que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de
30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. O recesso de que trata esta cláusula
deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa complementar
educacional.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Os dias de recesso previstos nesta
cláusula serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter
duração inferior a 1 (um) ano.

CLÁUSULA SÉTIMA

Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança
no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte Concedente.
CLÁUSULA OITAVA
Os (As) estudantes que venham participar das atividades decorrentes
da execução do Convênio UFG n.º
/20
, 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 na Lei 11.788, de
25/9/2008.

SUBCLÁUSULA ÚNICA. O descumprimento de qualquer das
condições estabelecidas no convênio, neste Termo de Compromisso, assim como dos
termos da Lei nº 11.788, de 25/9/2008, caracteriza vínculo de emprego do educando
com a parte Concedente para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
CLÁUSULA NONA
I - 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;
b) observar e obedecer às normas internas da(o) Concedente e da
UFG;
c) elaborar e entregar para UFG plano de atividades e relatório sobre
seu estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos;
d) desempenhar, de forma eficiente, as demais obrigações
decorrentes da condição de estagiário que lhe são cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA
O professor orientador e o supervisor devem seguir o regulamento de
estágio do curso onde contemple a sistemática de coordenação, orientação,
supervisão e avaliação, para melhor acompanhamento e funcionamento do estágio.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
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 SEGUNDA

UFG n.º

Este Termo de Compromisso de Estágio está vinculado ao Convênio
/20 , celebrado entre a UFG e a
(Escola/Instituição-Concedente),

onde se encontram disciplinadas as condições de realização das atividades do
estágio.
E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo
de Compromisso de Estágio em três vias de igual teor e forma, para que produza os
legítimos efeitos de direito.
GOIÂNIA - GO, _______________de 2020.

_____________________________
Escola/Instituição (CONCEDENTE)

___________________________________
Coordenador de Estágio do Curso - UFG

(Assinatura e carimbo)

(Assinatura e carimbo)

Estagiários:
Dados dos Estudantes:

Nome:
Curso/semestre:
CPF:

RG:

Horário do estágio:
Período do estágio:___/___/_____ a ____/___/_____
Assinatura:

Org. Expedidor:

ANEXO 17

Controle de Presença no Estágio Curricular Supervisionado
Curso: Música - Licenciatura com habilitação em Educação Musical
Disciplina: Estágio Obrigatório Supervisionado ___
Aluno estagiário: ________________________________________________
Professora Orientadora: __________________________________________
Supervisora de Campo: __________________________________________
Instituição: _____________________________________________________
Área de Atuação:
( ) Educação Infantil ( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio
Data

Horário

Atividade realizada

Assinatura
(Orientador ou
Supervisor)

__________________________________
Supervisor do Estágio

ANEXO 18

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO
Acadêmico: _________________________________________Nº Matrícula: __________
Curso: Música – Licenciatura com habilitação em Educação Musical
Local do Estágio (Concedente):_______________________________________________
Nome Supervisor do Estágio:_________________________________________________
Estágio Curricular Obrigatório (X)
Carga horária semanal:

( ) 2h

Estágio Curricular Não Obrigatório ( )
( )4h

( )6h

O estágio objetiva aproximar o acadêmico do campo de atuação profissional por meio de
experiências que lhe permita o aprendizado de competências próprias da atividade
profissional e do currículo do curso.
Atividades Desenvolvidas:
1 - Observação;
2 – Semi regência;
3 - Regência;
4 - Relatórios de Estágio e/ou relato de experiência e/ ou artigo;
5 - Participação no Recital de Estágio e no Seminário de Estágio.

PERÍODO DO ESTÁGIO:
INÍCIO: 31/08/2020

TÉRMINO: 18/12/2020
Assinaturas (com carimbos quando possível)

_____________________________
Coordenador de Estágio do Curso

________________________________
Professor Orientador (EMAC- UFG)

(EMAC – UFG)
(Assinatura e carimbo)

_____________________________
Acadêmico

___________________________
Supervisor (Concedente)

Assinaturas com carimbo quando possível

ANEXO 19

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO

PARCIAL ( )

FINAL ( )

Acadêmico:____________________________ Nº Matrícula:_______________________
Curso:________________________________
Local do Estágio (Concedente): ______________________________________________

Carga horária semanal: ______________
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
1)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dificuldades encontradas:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Condições oferecidas pela concedente para a realização do estágio é:
( ) Satisfatória
Acompanhamento realizado pelo supervisor foi:
( ) Satisfatório
( ) Insatisfatório

( ) Insatisfatória
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O estágio contribuiu para agregar conhecimentos e habilidades à sua formação:
( ) Sim
( ) Não
Duração do estágio

INÍCIO: ___/____/____ (dia, mês, ano)

TÉRMINO: __/____/____ (dia, mês, ano)

Período do Relatório

INÍCIO: ___/____/____ (dia, mês, ano)

TÉRMINO: __/____/____ (dia, mês, ano)

( ) Aprovado ( ) Reprovado (preencher só quando tratar de Relatório Final)
______________________________
Coordenador de Estágio do Curso

______________________________
Professor Orientador (UFG)
(Assinatura e carimbo)
_______________________________
Acadêmico
_______________________________
Supervisor (Concedente)

