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Caros estudantes,

• A CGE/UFCAT segue com você neste período de pandemia. Esse
comunicado foi criado pensando em você para ajudá-lo com
informações gerais sobre suspensão de estágio, entrega de
relatórios, documentos, formulários, orientações acerca das Leis
e Normas que regulam a relação de estágio e aproximação da
nossa equipe CGE.

• Ainda, informações para a Comunidade Acadêmica de
convênios/sub-rogação da UFCAT para a efetivação de Estágio e
aulas práticas quando do retorno do calendário acadêmico.



Principais dúvidas

• Orientações para a entrega dos Relatórios

https://estagio.catalao.ufg.br/p/27960-orientacoes-para-a-entrega-dos-
relatorios

• Orientações para a Renovação de Contrato
https://estagio.catalao.ufg.br/p/27963-orientacoes-para-a-renovacao-
de-contrato

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/21/08/58/questions-1922476__340.jpg

Ainda com duvida?
Mande um e-mail: estagio.catalao@ufg.br

https://estagio.catalao.ufg.br/p/27960-orientacoes-para-a-entrega-dos-relatorios
https://estagio.catalao.ufg.br/p/27963-orientacoes-para-a-renovacao-de-contrato
about:blank


Principais dúvidas

•Orientações de vigência de contrato/férias
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/610/o/Estagiarios_%28atualizada_e
m_16-03-2020%29.pdf

•Orientações para contato com o Coordenador de 
Estágio do Curso

https://estagio.catalao.ufg.br/p/16042-coordenadores-estagiarios

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/610/o/Estagiarios_(atualizada_em_16-03-2020).pdf
https://estagio.catalao.ufg.br/p/16042-coordenadores-estagiarios


Coronavirus-cuidados e recomendações

• Coronavírus (cuidados e recomendações)
https://estagio.catalao.ufg.br/n/124253-coronavirus-cuidados-e-
recomendacoes

• UFCAT no enfrentamento da Covid-19. Fique seguro(a)!
https://www.catalao.ufg.br/n/125708-ufcat-no-enfrentamento-

da-covid-19-fique-seguro-a

https://estagio.catalao.ufg.br/n/124253-coronavirus-cuidados-e-recomendacoes
https://www.catalao.ufg.br/n/125708-ufcat-no-enfrentamento-da-covid-19-fique-seguro-a


Dúvida: e a Equipe CGE?

• Estamos aqui com vocês, dando continuidade nas atividades
remotamente em sistema home-office, conforme comunicado Reitoria
da UFCAT: https://www.catalao.ufg.br/n/125073-4-nota-a-
comunidade-academica-coronavirus

• Assim, disponibilizamos à comunidade acadêmica os contatos para
atendimentos via e-mail, e/ou por meio do Sistema Eletrônico de
Informação (SEI):

• Diante disso, conseguimos fazer vários atendimentos ao público
interno/externo via e-mail, telefone/WhatsApp e pelo sistema SEI,
receber e dar andamento nos processos de Renovação de contrato de
Estágio, de convênio/sub-rogação; encaminhar novos processos;
Elaboração de documentos técnicos, tais como:
Ofícios/Despachos/Declarações/envio de e-mails.

https://www.catalao.ufg.br/n/125073-4-nota-a-comunidade-academica-coronavirus


Indicação de novos Convênios / conferência dos 
existentes para sub-rogação

- Solicitações no OFÍCIO Nº 48/2020/COGRAD-RC/RC/UFG – Processo nº
23070.020888/2020-21, enviado no dia 30 de abril de 2020 aos
Coordenadores e Coordenadores de Estagio da UFCAT.

- Solicitações no OFÍCIO Nº 61/2020/COGRAD-RC/RC/UFG, Processo nº
23070.023460/2020-30, de 18 de maio de 2020 encaminhado aos
Coordenadores de Curso, Coordenadores e vice Coordenadores de Estágio
da UFCAT.

Planilhas com os convênios existentes/UFG (Regional Catalão para sub rogação UFCAT): 
https://www.convenios.ufg.br/p/2454-instituicoes-conveniadas

https://www.convenios.ufg.br/p/2454-instituicoes-conveniadas


Documentos para formalização de Convênio

• 1. Carta/Ofício da instituição solicitante [ nesse caso, os dados são 
da Profª Roselma Lucchese/UFCAT]

• 2. Cópias de documentos  (tudo por e-mail)

Certidões/documentos -https://www.convenios.ufg.br/p/2449-documentos

https://www.convenios.ufg.br/p/2449-documentos


Andamento dos Convênios/Sub-rogação UFCAT

• Sub rogação:

• .. alcançando a plenitude de sua autonomia, a
Universidade Federal de Catalão, mediante
assinatura de termo aditivo, aparecerá em um
dos polos da convenção convenial, adquirindo os
direitos e contraindo os deveres então assumidos
pela Universidade Federal de Goiás. [PARECER nº
0506/2020/CONS/PFUFG/PGF/AG, Processo
23070.003341/2019-27]

Encaminhamos 14 processos para assinatura de Termo Aditivo de Sub-rogação/UFCAT ao Setor de 
Convênio/Gabinete da Reitoria;

Encaminhamos 01 processo para Renovação/UFCAT ao Setor de Convênio/Gabinete da Reitoria;

Encaminhamos 35 Comunicação Oficial (Oficio) as Convenente(s) de manifestação de concordância 
de assinatura de Termo Aditivo Sub-rogação UFCAT;

Encaminhamos 02 Comunicação Oficial (Oficio) as Convenente(s) de manifestação de Renovação  de 
Convênio/UFCAT;

UFG e UFCAT com vocês  e preparando para quando 
do retorno às atividades presenciais, estaremos
mais forte!



Fale conosco!

Universidade Federal de Catalão – UFCAT
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