SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL CATALÃO
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO – COGRAD
COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIOS
Memória da 2ª Reunião com os Coordenadores de Estágio – UFG/RC
Data/Horário: 14 de setembro de 2018, às 9h00min.
Local: Sala 106 – Bloco Didático I – Regional Catalão.
Assunto: 1. Informes; 2. Assuntos da COGRAD/Devolutiva referente a reunião do dia 08/06/2018; 3.
Assuntos do Estágio/Devolutiva; 4. Outros.
Participantes:
Coordenadora Geral de Estágios – Ivânia Vera
Coordenadora de Graduação Substituta – Carolina de Fátima Guimarães
Coordenadores de Estágio das Unidades Acadêmicas Especiais
Observação: houve acréscimo de informações e atualização de dados, no decorrer da memória, no
sentido de informar os encaminhamentos.
Síntese dos assuntos tratados:
Professora Ivânia explicou que o motivo da reunião é para informar sobre o andamento dos
trabalhos da Coordenação de Estágios e fazer alguns esclarecimentos. Contudo,

Foi informado que o Edital 02/2018 de vagas de Estágios seria lançado em breve para preencher
algumas vagas que tiveram desistência/integralização de currículo pelo estagiário. A luta por novas
vagas de estagiários continuaria, sobretudo, diante das demandas recebidas na CGE/RC;

Houve a apresentação do descritivo dos Estagiários, por meio de um questionário autoaplicável
– ferramenta Google Docs. Ao todo participaram 34 dos 36 estagiários, dos quais 20 são do gênero
feminino e 14 masculino. No descritivo [vide pdf na página da CGE] estão relatadas várias informações
sobre os estagiários não obrigatórios, dentro da UFG/RC. Ao final da apresentação não houve
encaminhamentos acerca da mesma por parte dos presentes.

DEVOLUTIVA E ENCAMINHAMENTOS dados referentes a reunião do dia 08/06/2018:
 O ofício da COGRAD solicitando as escolas em que haveria estagiários e aulas práticas do
município foi enviado aos setores, mas poucos responderam;
 Sobre a proposição de retorno do seguro nas aulas práticas, 2 Cursos que não retornaram com
as informações de justificativa de retornos de aulas práticas. A coordenadora da CGE avisa que,
a documentação está pronta e que haverá o envio do memorando para a COGRAD,
independentemente da ausência de respostas desses cursos. Nesse sentido, muito tem sido os
esforços destinados pela Prof.ª Rosângela de Oliveira Alves Carvalho (Coordenação Geral de
Estágios e da Central (Regional Goiânia) e Prof.ª Flávia Aparecida de Oliveira (Pró-Reitoria de
Graduação) quanto ao retorno do seguro para todos os graduandos da UFG. Mas como se trata
de processo licitatório, estuda-se a melhor viabilidade desse retorno. Mas, enquanto isso a
Regional Catalão está procurando possibilidades de adesão a uma licitação de seguro para os
estudantes. Memorando nº 51/2018 – CGE/RC/UFG, datado de 27 de setembro de 2018,
endereçado a À Profa. Dra. Flávia Aparecida de Oliveira, Pró-reitora de Graduação – PROGRAD,
Goiânia-GO e À Profa. Dra. Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, Coordenação Geral de Estágios
–PROGRAD -Goiânia-GO, Assunto: Solicita retorno do seguro para aulas práticas a todos os
discentes da UFG
o Novamente foi solicitado aos Coordenadores de Estágios que repassem aos seus
respectivos Cursos, que atualizem a página da Web, com inserção do PPC em vigor, em

o

formato de Resolução CEPEC. Por se tratar de um local de informações acerca do curso
de interesse do estudante, é importante que o mesmo esteja atualizado.
Em relação aos campos de estágios, tem sido feito uma política junto aos estudantes,
de orientação quanto aos possíveis convênios com a UFG; de modo que, caso algum
estudante queira fazer estágio em determinada empresa, que primeiro se certifique
junto a página se há o convênio [https://www.convenios.ufg.br/p/2454-instituicoesconveniadas ]. Caso não o tenha, eles têm sido avisados que, busquem informações da
empresa e recolham a documentação para estabelecimento do convênio.
Paralelamente a isso, a CGE/RC elaborou uma Carta Convite, que está sendo enviada a
empresas, profissionais liberais entre outros, para celebração do convênio junto à
Universidade e isso tem gerado bons resultados;

Quanto as atividades desenvolvidas pela atual gestão da CGE/RC
 Foi informado que a Coordenação de Estágios está fazendo visitas aos locais onde os estudantes
executam o estágio sob sua responsabilidade, nas dependências da UFG/RC. A mesma foi feita
em dia e horários diferentes e muitos não foram encontrados por trabalharem em horários
alternativos, conforme acordo com os supervisores locais. Nesse sentido, orienta-se que o
Estagiário coloque na porta do local em que estagia, um cronograma semanal de desempenho
das atividades, com horário de chegada e saída, informando ao público e também tendo em
vista o cumprimento da carga horária da Lei de Estágios/Edital ao qual foi selecionado. Outro
ponto, solicita-se revisar, por parte do supervisor/orientador a lisura das folhas de frequências
dos estagiários. Um dos motivos é que estão sendo encaminhadas folha de frequência com
rasuras, algumas sem assinaturas e CH incompletas. Sugere-se uso do carimbo por parte do
supervisor/orientador na versão final a ser entregue;
 Visita ao CCPA: a CGE juntamente com a COGRAD visitou no último dia 06/09/2018 o Centro de
Convivência do Pequeno Aprendiz (CCPA), para conhecer o local, divulgar os cursos de
graduação, projetos de extensão, oportunidade de estágios dentro da RC bem como
esclarecimentos de dúvidas quanto ao ENEM. A atividade foi exposta em formato de
reportagem e está disponível em: https://www.catalao.ufg.br/n/109378-professoras-da-rcufcat-participam-de-evento-de-integracao-no-ccpa
 INOVADOR: Elaboração do Folder de divulgação do Estágio Curricular Não Obrigatório no
Espaço das Profissões, contendo todas as informações sobre os estágios na Regional Catalão. A
ideia da ‘logo’ foi demonstrar por meio de imagens em círculo, os Cursos de Graduação da RC.
No momento de apresentação da arte, proposta pela CGE em parceria com o estagiário Samuel
França Leite, o Prof. André Barra (ADM/EAD) pediu para inserir o símbolo da ADM na proposta
da logo. O mesmo foi informado que, por se tratar de um programa que utiliza imagens de livre
acesso (free) estando disponível a imagem, a mesma seria alterada.
 INOVADOR: Participação da CGE no Espaço das Profissões. Notícia disponível em:
https://estagio.catalao.ufg.br/n/111163-participacao-da-cge-no-espaco-das-profissoes
 INOVADOR: Participação da CGE no IV CONPEEX da Regional Catalão, com a I Mostra de
Trabalhos
e
Estágios
Curriculares.
Notícia
disponível
em:
https://estagio.catalao.ufg.br/n/111209-participacao-da-cge-no-4-conpeex-da-regional
 Veículo de transporte: A Coordenação Geral de Estágios (CGE), em parceria com a Coordenação
de Administração e Finanças (CAF) e setor de transportes da Regional Catalão, encaminhou as
orientações acerca de como proceder para a solicitação de transporte por parte do Supervisor
de Estágio/Curso de estagiários em espaços externos à Regional Catalão para realização de visita
in loccus, para visita dos professores orientadores aos locais de estágios para verificação de
como está o andamento do estágio e de como está a situação do estudante, nas questões de
segurança e do próprio andamento do estágio em si. Nesse sentido, ficou estabelecido entre os
Gestores da CAF, na pessoa do Prof. Héber de Paula e da responsável pelo setor de transporte,
Luciene Ferreira que o coordenador de Estágio da UAE enviará ao setor de transporte, a relação
agrupada dos professores com data não inferior a 15 (quinze) dias de antecedência, por meio
da requisição devidamente preenchida, conforme orientações expressas no Memorando
58/2018 CGE/RC/UFG de 22 de agosto de 2018 documento disponível em:

http://caf.catalao.ufg.br/up/747/o/DTL-RC__SOLICITA%C3%87%C3%83O_DE_TRANSPORTE.pdf . Alguns coordenadores que estavam
presentes, questionaram essa questão, afirmando ser impossível ‘questionar ou verificar’ a
segurança dentro de empresas e foi sugerido o envio de documento para a empresa solicitando
a garantia da segurança. Contudo, não ficou esclarecido se esse documento seria de
responsabilidade da UAE que busca pelo cenário de estágio ou outro setor dentro da RC;
 Registro do Estágio Curricular não Obrigatório no Histórico Escolar do estudante: após receber
a documentação acerca da solicitação expressa Memorando nº 49/2018 – CGE/RC/UFG, de 29
de junho de 2018, com a planilha de 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 estágio da UAE, a partir
de 2017/01, foi feita a 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, bem como dos que ainda estão cursando a graduação na
UFG/RC;
 Em relação a periodicidade das reuniões: ficou decidido que haverá pelo menos uma por
semestre e a próxima ficou agendada para abril de 2019, após o início das aulas. Contudo,
havendo necessidade, seria agendado reunião extraordinária.
Prosseguindo para o final da reunião, a TAE Carolina Guimarães, representando a Coordenação de
Graduação, solicitou que os coordenadores respondessem ao e-mail sobre as escolas onde os
estudantes estão realizando as aulas práticas/estágios e, pediu apoio para o Espaço das Profissões, além
de informar sobre a I Mostra da Graduação, solicitando apoio para a realização da mesma.
Posteriormente, a Profª Kátia Silene, disse que a dúvida que tinha seria encaminhada por e-mail.
A reunião encerrou-se logo em seguida. Estiveram presentes: Profª Ivânia Vera; estagiário
Samuel França Leite (Coordenação Geral de Estágios), TAE Carolina Guimaraes, Francisco
(COGRAD/RC), Profº André Barra Neto (ADM/EAD); Profª Naiara Calife (Eng. Produção); Profª Neuza de
Fátima V. Melo (Letras-Port); Profº Fernando da Costa Barbosa (Matemática); Profª Kátia Silene
Silva/por Profª Dulcéria Tartucci (Pedagogia); Profº Mário Godinho Jr (Qúimica/Bac); Profª Maria
Fernanda C. Gurgel (Química/Lic); Profº Marcionílio T.O. Silva, por Ana Rita Pereira (Física).

