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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 
PROREITORIA DE GRADUAÇÃO 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS 

 
Memória da 1ª Reunião de 2020 com os Coordenadores de Estágio e Vice Coordenadores - 
UFCAT e representação do agente de integração IEL/GO 
 
Data/Horário: 11 de março de 2020, das 9h00min às 11h10mim 
Local: Auditório Congadas - Bloco L – Regional Catalão/UFCAT em implantação. 
 
1- Informes da CGE:  

a. Atividades da CGE:  
i. Atendimento ao público 
ii. Sobre o ECNO: Registro do Estágio Curricular não Obrigatório no Histórico Escolar 

do estudante: quase nada mais recebido para inserção no Histórico 
iii. Solicitação de acesso aos Coordenadores de Estágio no SIGAA – modulo consulta 

 
o Convite ao II Fórum de Estágios 
o Edital 01/2020: a ser estudado/discutido 

2- Pauta:  
-Instrução Normativa nº 213, de 17 de dezembro de 2019 que estabelece orientações sobre a 
aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional; 
- Edital 01/2020. 
 
3- Encaminhamentos das demandas 
 
============== 
Síntese dos assuntos tratados: 

 Profª. Ivânia explicou que o motivo principal da reunião era para esclarecer dúvidas em 
relação a Instrução Normativa vigente (IN 213/2019: novos valores de Bolsa Estágio). 

 A seguir, os assuntos foram explanados por tópicos:  
o Convite a todos os presentes para o II Fórum de Estágios, no dia 27/03/2020, das 8h 

às 12h. Além disso, solicitou-se colaboração dos Coordenadores quanto a divulgação 
do evento para os estudantes, bem como que eles sejam incentivados a participar; 

o Ressaltou-se a importância da indicação do Vice Coordenador de cada Curso para 
acesso ao Módulo Consulta do SIGAA. Para tanto é preciso constar na Portaria 
enviada à CGE informações solicitadas no dia 19/02/2020 - OFÍCIO CIRCULAR Nº 
4/2020/COGRAD-RC/RC/UFG - Processo nº 23070.008408/2020-53, enviado em 
19/02/2020 aos Coordenadores(as) de Curso, Coordenadores(as) de Estágio e 
Chefes das Unidades Acadêmicas Especiais da Regional Catalão, com indicação do 
Nome, matrícula SIAPE, tempo de vigência da referida Portaria (inicial e término), e-
mail e telefone para contato. Ainda estamos recebendo Portarias incompletas as quais 
estão sendo devolvidas para preenchimento adequado do que foi solicitado (conforme 
determinado no art. 24- RGCG1557R/2017). 

o Guarda dos documentos relacionados ao Estágio nas Unidades Acadêmicas: até 2 
anos de conclusão do curso, caso seja Estágio Curricular não Obrigatório (ECNO); e 
permanentemente caso seja Estágio Curricular Obrigatório (ECO). Ressalta-se que 
esses documentos devem ficar alocados no Curso/UAE que está vinculado. 

o Explicação do recurso disponível para o pagamento dos estagiários internos ao longo 
do ano. 

 Representante do IEL/GO: Maciel Rodrigues: durante a fala, explanou dúvidas dos presentes 
em relação a IN 213/2019, bem como se mostrou disponível para outros momentos estar junto 
com a comunidade acadêmica com vistas a esclarecer dúvidas. Reforçou que, no momento 
do cadastro do estudante, quando ele informa qual IES faz parte, o programa já fica 
automático o não preenchimento  
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Encaminhamentos: 

 Sobre o Vale Transporte: Verificar a possibilidade de substituição do Vale transporte, 
quando a empresa fornece o transporte para o estagiário; 

 Orientação para as empresas que oferecem estágio: Comunicar as empresas o valor 
mínimo determinado na IN 213/2019; 

 Relação dos estagiários na vigência da IN 213/2019: Verificar quais estudantes iniciaram 
o estágio no ano de 2020 (data de início da IN 213/2019). A relação deverá ser encaminhada 
à CGE, com dados dos estagiários. 

 Definição da comissão para determinar a distribuição de vagas de ECNO interno: A 
comissão ficará responsável, inicialmente, por determinar quantas e onde serão as vagas do 
Edital 01/2020, de acordo com o recurso disponível e prazo de validade do Edital até 
31/03/2021 de modo que, o Edital 01/2021 aconteça para todos como ‘marco zero’ e com 
nova planilha. A primeira reunião será realizada no dia 20/03/2020, na qual ficaram 
determinados os seguintes membros: Presidente: Profa Ivânia Vera, Membro: Profº Fernando 
Paulino, Membro: Profº Adriana Sadoyama, Membro: Profª Naiara Calife, Membro: Profº 
Marcos Agapito e Membro: Profº Fernando Barbosa. Ficou acordado que, na ausência do 
Coordenador como membro, seja enviado o vice-coordenador. Os resultados da planilha 
[vagas/local] deverá ser referendado na Reunião de Câmara e posteriormente no CONSUNI 
da UFCAT. Posteriormente, solicitar-se-á uma Portaria para a referida Comissão. É 
importante ressaltar que para participar dessa Comissão, a Portaria de Coordenador de 
Estágio deve estar em vigor. 

 
Estiveram presentes: Coordenadora Geral de Estágios – Profª. Ivânia Vera; Coordenadores de 
Estágio das Unidades Acadêmicas Especiais –Profª. Ana Carolina Scarpel Moncaico (Enfermagem), 
Prof. Emerson Gervásio de Almeida (Engenharia Civil), Prof. Fernando César Paulino Pereira 
(Psicologia), Prof. Fernando da Costa Barbosa (Matemática), Prof. Marcos Vinícius Agapito Mendes 
(Engenharia de Minas), Prof. Mário Godinho Júnior (Química), Profª Naiara Faiad Sebba Calife Garcia 
(Engenharia de Produção), Prof. Tércio Alberto dos Santos (Ciências da Computação), Profª. Neuza 
de Fátima Vaz de Melo (Letras-Português), Profª. Adriana Santos Prado Sadoyama (representando 
a Profª Dulcéria Tartuci); e Professora Profª. Heloisa Vitória de Castro Paula e Representante do 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL) – Catalão – Maciel Rodrigues Borges, Samuel Henrique França e Marluce 
Aparecida Souza (Equipe CGE/RC).  
 
Observação: Convocação enviada aos interessados via SEI!, no dia 19/02/2020 [Processo SEI nº 
23070.008408/2020-53]. As declarações serão enviadas posteriormente. 

 
 
OBS: As declarações de participação, será disponibilizada posteriormente, por e-mail. 


