
1 
 

  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

 

EDITAL Nº 097/2013 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

CAMPUS CATALÃO 

 

 A Pró-Reitora de Graduação, o Pró-Reitor de Administração e Finanças e a 

Direção do Campus Catalão/UFG, no uso de suas atribuições legais, tornam 

público o presente edital de abertura de inscrições, disponível nos sítios 

www.prograd.ufg.br, www.catalao.ufg.br e www.estagio.catalao.ufg.br, visando 

à seleção de 20 (vinte) candidatos às vagas de estágio curricular não-

obrigatório, para atuarem como estagiários na UFG. As vagas destinam-se a 

estudantes de cursos de Graduação da UFG. Para a efetivação das inscrições, 

observar o que se segue:  

 

1. Período da inscrição:  

06  à 10 de janeiro de 2014. 

 

2. Local de inscrição:  

Coordenação Geral de Estágios, segundo piso, sala 07, Anexo 1 (kitinete) 

localizado à Rua Grécia, nº 465, Vila Chaud.  

 

3. Horário:  

Matutino: 08h às 12h;  

Vespertino: 13h às 16h30min.  

 

4. Documentos necessários:  

 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato ou 

por procurador na forma do item 4.2 (disponível nos sítios 

www.estagio.catalao.ufg.br; www.prograd.ufg.br e www.catalao.ufg.br). 

 

b) Cópia do registro de identidade juntamente com a apresentação do original 

ou cópia autenticada. Serão considerados documentos de identificação aqueles 

expedidos pelas secretarias de Segurança Pública, pela Diretoria Geral da 

Polícia Civil, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar e pela Polícia Federal, 

bem como passaporte e as carteiras expedidas por ordens ou conselhos que, 

por lei federal, são consideradas documentos de identidade.  
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c) Extrato acadêmico ou histórico escolar atualizado assinado (original) e 

carimbado (original) pela Unidade Acadêmica da UFG do candidato;  

 

d) Declaração pessoal, em formulário específico, entregue no ato da inscrição, 

de que não possui vínculo empregatício ou recebe bolsa de qualquer natureza, 

durante o período de realização do estágio, se aprovado, e, ainda, de que 

possui tempo disponível para dedicar-se às atividades do Estágio Curricular 

Não-obrigatório, no período de vigência da bolsa, sem prejuízo de suas 

atividades discentes regulares (disponível na Coordenação Geral de Estágios 

no ato da inscrição ou no sitio www.estagio.catalao.ufg.br). 

 

e) Laudo médico atualizado (no caso de pessoas com deficiência). 

  

4.1. Não serão aceitas inscrições em recursos via postal, fax ou e-mail.  

 

4.2. As inscrições também poderão ser formuladas por procurador, mediante 

entrega da procuração (instrumento de mandato) que deverá ser anexada à 

inscrição, contendo poderes específicos, acompanhado da cópia autenticada 

da identidade do procurador.  

 

4.3. Após o encerramento do período de inscrição não será aceita a 

complementação da documentação.  

 

5. Condições exigidas para a participação no processo seletivo  

 

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação nas áreas definidas 

para as vagas conforme o item 6. 

 

b) Ter cursado, no mínimo, o segundo período letivo, sem prejuízo das normas 

e legislação específicas de cada curso de graduação.  

Consultar sobre o período mínimo necessário para realizar estágio não-

obrigatório de cada curso da UFG (Anexo 1).  

 

c) Dedicar-se, no período de vigência da bolsa, exclusivamente às atividades 

do estágio, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares.  

 

 

 

 

6. Vagas  

As vagas oferecidas neste edital estão discriminadas no quadro a seguir: 



3 
 

Campus Local do Estágio 
Nº de Vagas 

Descrição da vaga 
Período do 

contrato 20hs 

Catalão 

Centro de Línguas 01 

Cursos Exigidos: Ciência da Computação, Administração, 
Engenharia Civil, Engenharia de Minas ou Engenharia de 
Produção. 
Atividades a serem realizadas:  
Atendimento à professores e alunos, auxílio nas atividades 
administrativas, arquivamento de documentos, manutenção de 
tabelas para controle financeiro e de frequência de alunos e 
emissão de certificados. 
Disponibilidade de Horário: Matutino. 

17/02/2014  
à 

16/02/2015 

CERCOMP 
 

Centro de Recursos 
Computacionais 

01 

Curso Exigido: Ciência da Computação. 
Atividades a serem realizadas:  
Desenvolvimento de Sistemas de Software; Suporte de 
Sistemas de Software; Sistemas  Operacionais (Windows e 
Linux). 
Disponibilidade de Horário: Matutino 

CIDARQ 
 

Centro de Informação, 
Documentação e Arquivo 

01 

Cursos Exigidos: Administração, Ciências Sociais 
(Bacharelado ou Licenciatura), História (Bacharelado ou 
Licenciatura), Letras (Português ou Inglês) ou Pedagogia. 
Atividades a serem realizadas:  
Atendimento à professores e alunos, arquivamento de 
documentos, auxílio nas atividades administrativas desta 
coordenação. 
Disponibilidade de Horário: Matutino - 08:00 às 12:00hs. 
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Campus Local do Estágio 
Nº de Vagas 

Descrição da vaga 
Período do 

contrato 20hs 

Catalão 

Coordenação do Curso de 
Administração 

01 

Curso Exigido: Administração. 
Atividades a serem realizadas:  
Atendimento à professores e alunos, manutenção do sítio do 
Curso e auxílio nas atividades administrativas. 
Os candidatos devem apresentar noções básicas de 
Informática. 
Disponibilidade de Horário: Vespertino - 13:00 às 17:00hs 

17/02/2014  
à 

16/02/2015 

Coordenação de Estágio do 
Curso de Enfermagem 

01 

Cursos Exigidos: Administração, Ciências Biológicas  
(Bacharelado ou Licenciatura), Educação Física, Enfermagem, 
Letras (Português ou Inglês), Pedagogia ou Psicologia 
(Bacharelado ou Licenciatura). 
Atividades a serem realizadas:  
Atendimento à professores e alunos, manutenção e auxiliar 
nas atividades administrativas. 
Os candidatos devem apresentar noções básicas de 
Informática. 
Disponibilidade de Horário: Vespertino - 14:00 às 18:00hs 
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Campus Local do Estágio 
Nº de Vagas 

Descrição da vaga 
Período do 

contrato 20hs 

Catalão 

Coordenação de Estágio do 
Curso de Psicologia 

01 

Cursos Exigidos: Letras (Português ou Inglês), Pedagogia, 
Psicologia (Bacharelado ou Licenciatura) a partir do 3º 
período. 
Atividades a serem realizadas:  
Auxiliar nas funções da coordenação de estágio do curso de 
Psicologia, atendimento à alunos e professores, construção e 
atualização do sítio desta coordenação, recebimento e 
arquivamento de documentos.  
Disponibilidade de Horário: Vespertino. 
 17/02/2014  

à 
16/02/2015 

Coordenação de Pesquisa e 
Pós-Graduação 

01 

Cursos Exigidos: Administração, Física, Geografia 
(Bacharelado ou Licenciatura), História (Bacharelado ou 
Licenciatura), Letras (Português ou Inglês), Matemática, 
Matemática Industrial, Pedagogia ou Química (Bacharelado ou 
Licenciatura). 
Atividades a serem realizadas:  
Atendimento à professores e alunos, manutenção do sítio do 
Setor e auxílio nas atividades administrativas. 
Os candidatos devem apresentar noções e afinidades com o 
Excel. 
Disponibilidade de Horário: Vespertino - 13:00 às 17:00hs 
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Campus Local do Estágio 
Nº de Vagas 

Descrição da vaga 
Período do 

contrato 20hs 

Catalão 

Curso de Engenharia Civil 02 

Curso Exigido: Engenharia Civil (a partir do 5º período) 
Atividades a serem realizadas:  
Elaboração, levantamento e orçamentos de obras; vistoria de 
obras; auxiliar na fiscalização de obras, nas atividades dos 
laboratórios e em ensaios de campo, dentre outras atividades 
afins. 
Disponibilidade de Horário: Vespertino. 

17/02/2014  
à 

16/02/2015 

Curso de Matemática 
 

Laboratório de Simulação 
Matemática  

01 

Cursos Exigidos:  
Ciência da Computação, Matemática, Matemática Industrial, 
Engenharia Civil, Engenharia de Minas ou Engenharia de 
Produção. 
Atividades a serem realizadas:  
Controle de entrada dos professores e alunos no laboratório 
marcando horário de entrada e saída; agendamento de aulas 
e cursos; organização do material nos armários; manutenção 
dos computadores do laboratório (multiterminais com sistema 
operacional Ubuntu); verificação do funcionamento dos 
softwares necessários antes de cada aula e outras atividades 
afins. 
Disponibilidade de Horário: Vespertino. 
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Campus Local do Estágio 
Nº de Vagas 

Descrição da vaga 
Período do 

contrato 20hs 

Catalão 

Departamento de Química 
 

Laboratório 
01 

Curso Exigido: Química (Bacharelado ou Licenciatura). 
Atividades a serem realizadas:  
Atuação na manutenção laboratorial; organização geral; 
limpeza de vidrarias; armazenamento e estocagem de rejeitos; 
execução de análises necessárias ao preparo de aulas 
experimentais; avaliação de matéria-prima, produtos e 
material de embalagem e estocagem; auxiliar no preparo e 
fatoração de soluções utilizadas em aulas experimentais; 
preparo de aulas experimentais; acompanhamento das aulas 
experimentais auxiliando os docentes; testar experimentos 
conjuntamente com técnicos e ou docentes; atender a 
coordenação do departamento quanto a suas atividades 
laboratoriais. 
Disponibilidade de Horário: Matutino. 

17/02/2014  
à 

16/02/2015 

Incubadora Athenas de 
Empresas 

01 

Cursos Exigidos: Ciência da Computação, Administração ou 
Letras (Português ou Inglês). 
Atividades a serem realizadas:  
Atendimento à professores e alunos e auxílio nas atividades 
administrativas. 
Disponibilidade de Horário: Matutino - 08:00 às 12:00hs 
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Campus Local do Estágio 
Nº de Vagas 

Descrição da vaga 
Período do 

contrato 20hs 

Catalão 
 

Departamento de Educação 
 

Laboratório de Ensino e 
Recursos Especiais do Curso 

de Pedagogia 

01 

Cursos Exigidos: Ciências Biológicas(Licenciatura), Ciências 
Sociais(Licenciatura), Educação Física, Física, Geografia 
(Licenciatura), História(Licenciatura), Letras (Português ou 
Inglês), Matemática, Pedagogia, Psicologia(Licenciatura), 
Química (Licenciatura).  
Atividades a serem realizadas:  
Catalogação e organização dos equipamentos do laboratório; 
Assistência aos alunos e professores no uso de materiais e 
equipamentos pertencentes ao laboratório. 
Conhecimento em informática e que tenha interesse em 
estudos de recursos para pessoas com deficiência. 
Disponibilidade de Horário: Matutino. 

17/02/2014  
à 

16/02/2015 

LEGER 
 

Laboratório de Estudos de 
Gênero em Rede 

01 

Cursos Exigidos: Ciências Sociais (Bacharelado ou 
Licenciatura), Educação Física, Geografia (Bacharelado ou 
Licenciatura), História (Bacharelado ou Licenciatura), Letras 
(Português ou Inglês), Pedagogia ou Psicologia (Bacharelado 
ou Licenciatura). A partir do 5º Período. 
Atividades a serem realizadas:  
Constituição de banco de dados com material bibliográfico 
sobre educação à distância e sobre os estudos de gênero; 
sistematização de dados produzidos; apoio aos 
professores(as) formadores(as) e orientadores(as) 
acadêmicos(as) do curso Gênero e Diversidade na Escola, 
zelar pelo acervo bibliográfico e patrimonial do laboratório. 
O candidato(a) deve ter interesse em desenvolver estudos na 
área de Gênero, Diversidade e Educação, ter desprendimento, 
ser comunicativo e saber utilizar as TIC's (Tecnologia da 
Informação e Comunicação) 
Disponibilidade de Horário: Vespertino 
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Campus Local do Estágio 
Nº de Vagas 

Descrição da vaga 
Período do 

contrato 20hs 

Catalão Prefeitura do CAC 03 

Sub-área: 01 
Nº de vagas: 01 
Cursos Exigidos: Ciência da Computação, Administração, 
Ciências Biológicas (Bacharelado ou Licenciatura), Ciências 
Sociais (Bacharelado ou Licenciatura), Educação Física, 
Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, 
Engenharia de Produção, Física, Geografia (Bacharelado ou 
Licenciatura), História (Bacharelado ou Licenciatura), Letras 
(Português ou Inglês), Matemática (Licenciatura), Matemática 
Industrial, Pedagogia, Psicologia (Bacharelado ou 
Licenciatura), Química (Bacharelado ou Licenciatura). 
Atividades a serem realizadas:  
Atendimento à professores e alunos, arquivamento de 
documentos, auxílio nas atividades administrativas desta 
coordenação. 
Disponibilidade de Horário: Matutino-08:00 às 12:00hs 

17/02/2014  
à 

16/02/2015 

Sub-área: 02 
Nº de vagas: 02 
Curso Exigido: Engenharia Civil (a partir do 6º período). 
Atividades a serem realizadas:  
Acompanhamento de obras e edificações; transporte, projetos 
e fiscalização de serviços relacionados ao setor. 
Os candidatos devem apresentar noções básicas de 
Informática, AutoCAD, desenho e leitura de projetos. 
Disponibilidade de Horário:  
01 vaga: Matutino - 08:00 às 12:00hs 
01 vaga: Vespertino - 13:00 às 17:00hs 
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Campus Local do Estágio 
Nº de Vagas 

Descrição da vaga 
Período do 

contrato 20hs 

Catalão 

Secretaria Administrativa 02 

Nº de vagas: 02 
Cursos Exigidos: Ciência da Computação, Administração, 
Letras (Português ou Inglês) ou  
Psicologia (Bacharelado ou Licenciatura). 
Atividades a serem realizadas:  
Atendimento à professores e alunos pessoalmente e por 
telefone, organização dos documentos criados e recebidos 
pela Direção do CAC/UFG, preservação e organização da 
documentação da instituição, elaboração e digitação de 
documentos oficiais. 
Os candidatos devem apresentar noções básicas de 
Informática. 
Disponibilidade de Horário:  
01 vaga: Matutino - 08:00 às 12:00hs 
01 vaga: Vespertino - 13:00 às 17:00hs 

17/02/2014  
à 

16/02/2015 

Secretaria e Laboratórios do 
Curso de Física 

 
01 

Cursos Exigidos: Ciência da Computação, Física, 
Matemática Industrial, Matemática (Licenciatura) ou Química 
(Licenciatura ou Bacharelado). 
Atividades a serem realizadas:  
Atendimento à professores e alunos,  organização de 
arquivos,  montagem de experimentos. 
Os candidatos devem apresentar noções básicas de 
Informática. 
Disponibilidade de Horário: Matutino - 08:00 às 12:00hs. 
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7. Das vagas ofertadas para as pessoas com deficiência  

 

7.1. Nas áreas de atuação do estágio em que houver mais de uma vaga serão 

reservadas 10% das vagas para atender as pessoas com deficiência consoante 

o §5º do artigo 17 da Lei 11.788/2008 (ver item 6).  

 

7.2. No caso de o percentual não resultar em um número inteiro, o quantitativo 

será aquele decorrente do arredondamento para o número inteiro 

imediatamente superior.  

 

7.3. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos para a seleção, bem como se as 

atribuições relacionadas são compatíveis com a deficiência de que é portador.  

 

7.4. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá no ato de 

preenchimento da ficha de inscrição, informar o tipo de deficiência de que é 

portador e juntar correspondente laudo médico atualizado, caso contrário 

concorrerá às vagas regulares juntamente com os demais candidatos.  

 

7.5. O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em 

igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere à 

homologação de sua inscrição e à avaliação.  

 

7.6. A Junta Médica da UFG emitirá parecer conclusivo acerca do atendimento 

das condições pelo candidato portador de deficiência e, se necessário, ainda 

poderá convocá-lo para a realização de perícia médica.  

 

7.7. O candidato que não comparecer à perícia médica se convocado ou não 

se enquadrar como portador de deficiência segundo o parecer da Junta 

Médica, concorrerá às demais vagas regulares.  

 

7.8. Não havendo candidatos portadores de deficiência, todos concorrerão com 

as vagas de ampla concorrência.  

 

8. Seleção  

A seleção dos estagiários ficará a cargo do gestor do local da vaga, sendo 

realizada por servidores técnico-administrativos ou professores designados 

pelo diretor da unidade acadêmica ou órgão administrativo.  

 

8.1. A seleção envolverá os seguintes procedimentos:  

a) Média global do estudante, constante do histórico escolar;  

Para estudantes oriundos de outras instituições, a média global será calculada 

utilizando-se a mesma fórmula aplicada aos estudantes da UFG, conforme o 

que se segue: 
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b) Exame oral, com todos os candidatos, a ser realizado pelo gestor 

responsável pela vaga, realizado entre os dias 24 e 27 de janeiro de 2014. 

O exame oral avaliará: habilidades de comunicação e conhecimentos 

específicos.  

 

 

9. Classificação  

Na classificação dos estudantes:  

a) Cada candidato receberá uma nota final, entre 0 e 10, resultado da média 

aritmética das avaliações indicadas no subitem 8.1;  

b) Em caso de empate, terá prioridade o estudante com maior percentual 

cursado. Persistindo o empate, considerar-se-á a maior média global do aluno, 

conforme histórico escolar (extrato acadêmico).  

 

 

10. Aprovação  

a) Será considerado aprovado o candidato que obtiver média geral igual ou 

superior a 5,0 (cinco). 

b) Serão contemplados com bolsa os estudantes que obtiverem maior nota, 

seguindo a ordem decrescente de classificação, até o limite de vagas 

oferecidas. 

c) Após o preenchimento do limite de vagas, os demais classificados comporão 

uma lista de espera e serão convocados, de acordo com as demandas do 

órgão em que foi classificado, durante o período de vigência desta seleção.  
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11. Desclassificação  

Será sumariamente desclassificado do processo seletivo o estudante que:  

a) Não apresentar a documentação completa para inscrição exigida no 

presente edital. 

b) Não comparecer ao exame oral agendado pelo gestor responsável, 

independentemente do fator motivador da ausência. 

c) Não alcançar a média geral mínima exigida.  

 

12. Sendo selecionado para participar do programa, o estudante deverá:  

a) Preencher ficha de cadastro;  

b) Assinar Termo de Compromisso (03 vias);  

c) Tomar ciência e cumprir o que está disposto no Plano de Atividades de 

Estágio;  

d) Apresentar o Plano de Atividades de Estágio (03 vias) devidamente 

preenchido e assinado juntamente com o supervisor de estágio;  

e) Entregar comprovante de matrícula carimbado (original) e assinado 

(original);  

f) Assinar a frequência do estágio;  

g) Apresentar relatórios, a cada 02 meses, ao supervisor de estágio do local 

concedente da vaga;  

h) O descumprimento destes implicará na suspensão da vaga. 

 

13. Valor e duração da bolsa  

O valor das bolsas atende a Orientação Normativa nº 07 de 30 de outubro de 

2008, sendo R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) por 20 horas e R$ 

520,00 (quinhentos e vinte reais) por 30 horas, além do auxílio transporte de 

R$ 6,00 (seis reais) por dia. O auxílio transporte será descontado no período de 

férias.  

A bolsa terá a duração máxima de 04 semestres letivos, obedecido ao período 

mínimo de 01 (um) semestre, conforme determina a Lei 11.788 de 25 de 

setembro de 2008.  

A não entrega dos relatórios bimestrais implicará na suspensão do pagamento 

da bolsa.  

 

14. Homologação da inscrição  

a) A listagem preliminar das inscrições homologadas será divulgada no dia 15 

de janeiro de 2014, nos sítios www.estagio.catalao.ufg.br, www.prograd.ufg.br 

e www.catalao.ufg.br. 

b) O recurso à listagem preliminar das inscrições homologadas poderá ocorrer 

nos dias 16 e 17 de janeiro de 2014 em horário de atendimento do Setor de 

Protocolo do Campus Catalão.  

c) A listagem final das inscrições homologadas será divulgada no dia 21 de 

janeiro de 2014 nos sítios www.estagio.catalao.ufg.br, www.prograd.ufg.br e 

www.catalao.ufg.br.  
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15. Divulgação do resultado  

a) O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia  29 de janeiro de 

2014, na Coordenação Geral de Estágios do Campus Catalão e nos sítios 

www.estagio.catalao.ufg.br, www.prograd.ufg.br e www.catalao.ufg.br. 

b) O recurso ao resultado preliminar poderá ocorrer nos dias 30 e 31 de 

janeiro de 2014, em horário de atendimento do Setor de Protocolo do Campus 

Catalão.  

c) O resultado final será divulgado no dia 04 de fevereiro de 2014  na 

Coordenação Geral de Estágios do Campus Catalão e nos sítios 

www.estagio.catalao.ufg.br,  www.prograd.ufg.br e www.catalao.ufg.br. 

d) Após a divulgação do resultado final e das chamadas subsequentes, o 

candidato convocado terá 03 (três) dias úteis para apresentar a documentação 

solicitada na Coordenação Geral de Estágios do Campus Catalão.  

 

16. Considerações finais  

a) Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;  

b) Cada candidato poderá se inscrever a somente uma vaga. Ficarão 

automaticamente canceladas as inscrições do candidato que se inscrever 

para duas vagas;  

c) Os alunos classificados em lista de espera poderão ser removidos para outro 

local de estágio desde que a descrição da vaga seja igual;  

d) Este edital de seleção terá validade até 31 de dezembro de 2014;  

e) A documentação dos candidatos não aprovados será mantida sob a guarda 

da UFG pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de publicação do 

resultado final. Caso não seja retirado pelos candidatos será descartada;  

f) Casos omissos serão resolvidos pelas Pró-reitorias de Graduação e de 

Administração e Finanças. 
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17. Cronograma 

 

16 à 20 de dezembro de 2013 Divulgação do Edital. 

06 à 10 de janeiro de 2014 Período de Inscrições. 

15 de janeiro de 2014 
Divulgação da homologação 
preliminar dos inscritos. 

16 e 17 de janeiro de 2014 
Prazo para recurso à homologação 
preliminar dos inscritos. 

21 de janeiro de 2014 
Divulgação da homologação final dos 
inscritos. 

22 e 23 de janeiro de 2014 
Agendamento do exame oral e/ou 
prova escrita. 

24 e 27 de janeiro de 2014 
Realização do exame oral e/ou prova 
escrita. 

29 de janeiro de 2014 Divulgação do resultado preliminar. 

30 e 31 de janeiro de 2014 
Prazo para recurso do resultado 
preliminar. 

04 de fevereiro de 2014 Resultado Final. 

31 de dezembro de 2014 Validade do Edital. 

 

Catalão, 16 de dezembro de 2013 

 

 

 

Sandramara Matias Chaves 

Pró-Reitora de Graduação 

 

 

 

 

Orlando Afonso Valle do Amaral 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 

 

 

 

 

Manoel Rodrigues Chaves 

Diretor do Campus Catalão/UFG 

 

 

 



16 
 

Anexo 1:  

Período mínimo para realizar estágio não-obrigatório nos Cursos da UFG/CAC 

 

CURSO PERÍODO RESTRIÇÃO 

Administração 2º --- 

Ciências Biológicas 
(Licenciatura) 

2º --- 

Ciências Biológicas 
(Bacharelado) 

2º --- 

Ciência da 
Computação 

2º --- 

Ciências Sociais 
(Bacharelado) 

2º --- 

Ciências Sociais 
(Licenciatura) 

2º --- 

Educação Física 3º --- 

Enfermagem 6º --- 

Engenharia Civil 2º --- 

Engenharia de 
Produção 

3º --- 

Engenharia de 
Minas 

6º 

Ter aprovação em Prospecção Mineral, Geoestatística 
Multivariável e Simulação, Direito e Legislação, Introdução 

ao Processamento Mineral e Ergonomia e Segurança do 
Trabalho 

Física 2º --- 

Geografia 
(Bacharelado) 

2º --- 

Geografia 
(Licenciatura) 

2º 
O aluno deverá ter cursado e ter sido aprovado nas 

disciplinas Estágio Curricular I, Didática Geral e Didática de 
Ensino de Geografia I 

História 
(Bacharelado) 

5º --- 

História 
(Licenciatura) 

5º --- 

Letras 3º --- 

Matemática 3º --- 

Matemática 
Industrial 

3º --- 

Pedagogia 2º --- 

Psicologia 
(Licenciatura) 

3º --- 

Psicologia 
(Bacharelado) 

3º --- 

Química 
(Bacharelado) 

3º --- 

Química 
(Licenciatura) 

3º --- 

 


