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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL CATALÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO – COGRAD
COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIOS
Memória da 2ª Reunião de 2019 com os Coordenadores de Estágio – UFG/RC, estagiários do ECNO/RC e
representação do agente de integração IEL/GO
Data/Horário: 03 de dezembro 2019, das 9h00min às 11h30mim
Local: Auditório Congadas - Bloco L – Regional Catalão.
Pauta:
1- Informes da CGE:
a. Atividades da CGE:
i. Atendimento ao público
ii. Inserção no SEI de novos convênios: (https://www.convenios.ufg.br/p/2454instituicoes-conveniadas
iii. Emissão de certificados dos eventos produzidos
o

Frequência dos estagiários – enviada por e-mail e na página da CGE: A partir do dia
01/06/2019, o envio da frequência ficou sob responsabilidade das Unidades Organizacionais
da UFG (que deverão autuar mensalmente) via SEI, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº
3/2019/DFP/UFG, Processo nº 23070.016749/2019-69. A lista atualizada do período de
contrato e férias de todos os estagiários está disponível na página de estagiários da Regional.
As informações de férias e contrato devem ser seguidas, tendo em vista que a Diretoria
Financeira de Pessoas (DFP) já tem todas as informações contabilizadas.
https://estagio.catalao.ufg.br/n/117458-orientacoes-sobre-o-envio-da-frequencia-dosestagiarios-a-partir-do-dia-01-06-2019

o

Edital 02/2019: cancelado em virtude do contingenciamento. Comunicado na reunião do
Conselho Gestor em 28/08/2019.
Participação na Feira das Profissões
5 CONPEEX-RC: II Mostra de Estágios Curriculares
5 CONPEEX-RC: I Mostra de Residência Pedagógica

o
o
o

2- Pauta: Assinatura eletrônica nos Termos de Compromisso – ECNO
-Representante IEL/GO
-Representante CIEE/GO: não pode comparecer. Mas comunicou que ainda não estão fazendo a assinatura
eletrônica.
3- Encaminhamentos
Estiveram presentes: Coordenadora Geral de Estágios – Profª. Ivânia Vera; Coordenadora Geral de Graduação
– Profª. Fernanda Ferreira Belo; Coordenadores de Estágio das Unidades Acadêmicas Especiais – Prof. Dalton
Matsuo Tavares, Profª. Heliana Batista de Oliveira, Prof. José dos Reis Vieira de Moura Júnior, Profª. Luzia
Márcia Resende Silva, Prof. Marcos Vinicius Agapito Mendes, Prof. Mário Godinho Júnior, Profª. Naiara Faiad
Sebba Calife Garcia, Prof. Tércio Alberto dos Santos Filho (representando a Profª. Núbia Rosa da Silva
Guimarães) e TAE Jordana Alves de Aguiar (representando o Prof. Augusto César da Fonseca Neto); e
Representante do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) – Catalão – Maciel Rodrigues Borges.
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Observação: Convocação enviada aos interessados via SEI através do OFÍCIO CIRCULAR Nº 12/2019/COGRADRC/RC/UFG no dia 12/11/2019 [Processo SEI 23070.040847/2019-17]. Não houve solicitação de inclusão de
pauta. As declarações foram enviadas posteriormente.
Síntese dos assuntos tratados: Profª. Ivânia explicou que o motivo da reunião era para informar sobre o
andamento dos trabalhos da Coordenação de Estágios (CGE) e fazer alguns esclarecimentos. A seguir, os
assuntos foram explanados por tópicos: Portarias dos Coordenadores de Estágio: atentar para a validade das
mesmas, para não assinar documentos (TCE/PA/Contrato) com Portaria vencida! Geralmente a CGE envia email informando a proximidade de vencimento/vencida às UAE para enviar e/ou reconduzir o Coordenador de
Estágio. Quadro disponível no endereço: https://estagio.catalao.ufg.br/p/16042-coordenadores-de-estagio
o

Atividades desenvolvidas desde última reunião ocorrida em setembro/2018
▪ Participação da CGE no 4º CONPEEX da Regional, disponível

em:

▪

Participação da CGE no Espaço das Profissões: No dia 05 de junho de 2019, a
Coordenação Geral de Estágios fez divulgação das atividades desenvolvidas no Setor,
com a exposição de pôster sobre os Estágios Curriculares não obrigatório, tanto dentro
da Universidade, quanto em escolas, empresas, ONGs e pessoas físicas. Foi um
momento ímpar de interação entre os estudantes e comunidade externa.
https://estagio.catalao.ufg.br/n/117349-participacao-da-cge-no-espaco-dasprofissoes

▪

CGE participa de atividade na Rádio Cultura 101.1 em Catalão – Goiás: No dia 28 de
junho de 2019: a CGE, na pessoa da Profª. Drª. Ivânia Vera e do Encarregado de
Departamento Samuel Henrique França Leite, participou do programa UFCat na
Cultura FM 101.1 (Catalão) das 17h às 18h. Durante o programa, a entrevistada (Ivânia
Vera), informou aos ouvintes sobre a Lei que rege o Estágio (seja ele obrigatório ou
não obrigatório). Além disso, respondeu a questões relativas as vagas de Estágio
Curricular não Obrigatório (ECNO) da Regional, como também as mediadas por agente
de integração. Esclarecimentos acerca de como devem ser os convênios para Estágio
com
a
Universidade
também
foram
pontuadas.
https://estagio.catalao.ufg.br/n/118030-cge-participa-de-atividade-na-radio-cultura101-1-em-catalao-goias

▪

CGE realiza com sucesso a I Oficina de Escrita de Relato de Experiência: No dia 16 de
agosto de 2019, no período da manhã, no Auditório Sirlene Duarte – UFG/RC,
aconteceu a 1ª Oficina de Escrita de Relato de Experiência. A iniciativa ocorreu a partir
da experiência da 1ª Mostra de Estágios Curriculares, promovida pela Coordenação
Geral de Estágios (CGE) durante o 4º Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e
Cultura da Regional Catalão (Conpeex - RC/UFG), no ano de 2018. O evento
possibilitou aos estudantes conhecerem a escrita científica na modalidade Relato de
Experiência, uma vez que, em muitos dos espaços aos quais estão inseridos, não há
vínculo de pesquisas com parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), de forma que
pudessem
redigir
um
texto
respeitando-se
os
preceitos
éticos.
https://estagio.catalao.ufg.br/n/119463-cge-realiza-com-sucesso-a-i-oficina-deescrita-de-relato-de-experiencia

▪

CGE na organização do 1º Dia da Saúde na Universidade (1º DSU): Na manhã do dia
12 de setembro de 2019, no Auditório Sirlene Duarte, Bloco Didático I da Universidade
Federal de Goiás – Regional Catalão (UFG/RC), aconteceu o 1º Dia da Saúde na
Universidade (1º DSU) da REGIONAL CATALÃO. Os objetivos do evento foram apoiar o
movimento “setembro amarelo”, trazer a atenção à saúde aos nossos estudantes e
comunidade universitária, e estreitar laços com a comunidade catalana.
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Posteriormente à mesa de abertura, aconteceram atividades em diversos espaços da
Universidade, com atendimento a comunidade acadêmica em geral, com grande
envolvimento dos estudantes, sobretudo do Curso de Enfermagem, Psicologia,
Biologia e Educação Física. https://estagio.catalao.ufg.br/n/121147-cge-naorganizacao-do-1-dia-da-saude-na-universidade-1-dsu
▪

▪

o

VISITAS REALIZADAS em acordo com o Parecer da Procuradoria da UFG No dia 02 de maio
de 2019, as professoras Ivânia Vera e Fernanda Belo, respectivamente coordenadoras das
coordenações Geral de Estágios e de Graduação da Regional Catalão/UFG, realizaram uma
visita técnica na Santa Casa de Misericórdia e na Prefeitura Municipal de Catalão,
juntamente do coordenador de estágio do curso de Educação Física, Prof. Jean Nunes. As
visitações tiveram por finalidade a renovação do convênio entre os referidos locais e a
UFG para fins de estágios de estudantes universitários. De acordo com parecer do
Procurador da UFG é recomendado aos coordenadores de estágio de curso “[...] visitar e
conhecer o local em que será realizado o estágio, verificando as instalações profissionais
da concedente, e se estas são adequadas à formação cultural e profissional dos
estudantes, atestando tais condições por escrito nestes autos [...]“. Dessa forma, para dar
seguimento ao processo de renovações há necessidade de que os professores
coordenadores de estágio visitem os locais e emitam um parecer em que constem as
informações sobre as instalações profissionais e se estas estão adequadas à formação
cultural e profissional dos estudantes. Segundo a Coordenadora Geral de Estágios, Ivânia
Vera, isso acontecendo, dar-se-á o andamento do processo com envio da minuta para que
as partes interessadas possam assinar, com vistas a efetivação do convênio.

ORIENTACÕES ENVIADAS: A CCOM abriu editais que possam interessar aos estudantes que
por algum motivo, não irão para casa no recesso de final de ano;
Edital CCOM UFG/RC Nº 05, de 27 de novembro de 2019, no Auxílio Extraordinário para
Alimentação, em pecúnia, com repasse direto aos estudantes, para refeições que não serão
ofertadas pelo Restaurante Universitário - RU/RC, diante da interrupção de seus serviços,
contribuindo para a permanência estudantil na Universidade. As inscrições ocorrerão entre
os dias 27/11/2019 a 02/12/2019. Disponível em:
https://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Aux%C3%ADlio_Extraordin%C3%A1rio_CCOM_
2019.pdf
Edital CCOM/RC/UFG Nº 06, de 27 de novembro de 2019, para concessão de auxílio
provisório, com a finalidade de conceder crédito financeiro imediato ao/a estudante, até o
valor aplicado para a Bolsa de Permanência, As inscrições ocorrerão entre os
dias 27/11/2019 a 02/12/2019. Disponível em:
https://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Aux%C3%ADlioProvis%C3%B3rio_CCOM_2019.
pdf

➢ Representante do IEL/GO: Maciel Rodrigues: durante a fala, explanou dúvidas dos presentes, bem
como se mostrou disponível para outros momentos estar junto com a comunidade acadêmica com
vistas a divulgação de vagas de estágio, orientações de como se portar em entrevistas e ambiente ao
qual está frequentando enquanto estagiário intermediado pelo IEL/GO.
➢ Sobre o ECNO: Registro do Estágio Curricular não Obrigatório no Histórico Escolar do estudante:
enviado e-mail em 10/05/2019 com a planilha disponibilizada pelo IEL, a relação de todos os
estagiários de modo que os coordenadores de estágio possam ‘alimentar’ a planilha com informações
sobre matrícula, nome do graduando, Curso ao qual está vinculado, local que está desempenhando o
estágio curricular não obrigatório, agente de integração intermediador, valor da bolsa mensal em
Reais, período de vigência do estágio/carga horária semanal, professor orientador e coordenador de
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estágio da UAE. Nesse sentido, a CGE gostaria que as planilhas fossem alimentadas a partir de 2018/1,
para inserção no SIGAA – Histórico acadêmico dos estudantes sobre as atividades de Estágio Curricular
Não Obrigatório, no item ‘ocorrência livre’, dos estudantes que cumpriram os requisitos solicitados,
ou seja, que tenham cumprido os requisitos dispostos nas Resoluções da UFG acerca do cumprimento
da CH dos estagiários, nos que ainda estão cursando a graduação na UFG/RC;
➢ Encaminhamentos das demandas.
Não havendo mais nada a se tratar, encerrou-se a reunião.
OBS: As declarações de participação, foi disponibilizada posteriormente, por e-mail.

