• A Regional
Fundada em 1983, a Regional Catalão (RC)
possui 27 cursos de Graduação na modalidade
presencial e 2 Cursos na modalidade Ensino a
Distância (EAD).
Há também Cursos de Pós-Graduação, sendo
10 Cursos de Mestrado (Acadêmico e Profissional) e
2 Cursos de Doutorado, além de vários Cursos de
Especialização em diversas áreas do conhecimento,
que são ofertados por meio de Editais específicos,
divulgados no sítio oficial da Universidade
(catalao.ufg.br).
O corpo discente é composto por mais de
3.200 (três mil e duzentos) alunos regularmente
matriculados. O corpo docente possui 319 professores
e o quadro de pessoal com 107 técnicos
administrativos em educação, além de 137
funcionários terceirizados e prestadores de serviços
(Fonte: catalao.ufg.br/p/6189-historia).

• Campus
A Regional possui dois campi na área urbana
de Catalão (GO) e uma fazenda na zona rural. O
Campus I possui área superior a 1 milhão de m² e está
localizado no Setor Universitário, concentrando boa
parte das atividades acadêmicas e administrativas. E,
o Campus II, possui uma área de 50 mil m², localizado

no bairro Barka. No Campus I, há 1 biblioteca regional
que tem um grande acervo literário (em todas as áreas
de conhecimento, além de acervo digital), 1 quadra
coberta poliesportiva e 1 piscina. Há também, para o
convívio dos estudantes e a comunidade, 1 Cantina
Universitária e 1 Restaurante Universitário (RU). As
refeições estão disponíveis, também, para a
comunidade em geral, com valores mais acessíveis.

• Laboratórios
Há vários laboratórios de ensino, vinculados
aos Cursos de Graduação que proporcionam aos
estudantes a vivência na formação baseados no PPC.
Muitos desses laboratórios são cenários de ECNO
dentro da UFG/RC.

Venha nos conhecer
Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão
(UFG/RC)
Coordenação Geral de Estágios (CGE)
Telefones: (55-64) 3441-5354 / (55-64) 3441-5359
E-mail: cge.cac.ufg@gmail.com
Site: estagio.catalao.ufg.br

• Apoio:
• Realização:
Coordenação Geral de Estágios (CGE)

ESTÁGIO
CURRICULAR
NÃO OBRIGATÓRIO

•

O que é o Estágio Curricular não Obrigatório
Estágios Curriculares Não Obrigatório (ECNO) tem como
objetivo ampliar e aperfeiçoar formação acadêmica do estudante,
por meio de vivência de experiências próprias da situação
profissional (Resolução CEPEC nº 1538/2017, art. 12). Não existirão,
portanto, vínculo empregatício (Lei nº 11788/2008, art. 3).
Podem participar do ECNO o estudante que estiver
regularmente matriculado e com frequência efetiva no Curso ao
qual está vinculado (Resolução CEPEC nº 1557/2017, art. 18, § 4º). Além
disso, o aluno deve verificar se lhe é permitido realizar o ECNO de
acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

•

Locais: escolas, empresas, ONG’s e pessoas físicas
O aluno que tiver interesse em realizar ECNO, deverá
verificar se o local desejado para a realização do estágio possui
convênio com a UFG. Para isso, basta acessar a página das
instituições conveniadas com a UFG (convenios.ufg.br/p/2454instituicoes-conveniadas) e realizar o download da planilha que
contém essas informações. As mesmas são atualizadas
constantemente.
Caso o local não possua convênio com a UFG, o
interessado deve acessar a página (convenios.ufg.br/p/2449documentos) e providenciar os documentos disponíveis
(assinados/escaneados) e enviar para o e-mail da Coordenação
Geral de Estágios (CGE/RC) (cge.cac.ufg@gmail.com).
Caso a documentação esteja completa, o prazo médio
para efetivação do convênio são de 10 a 15 dias. Para verificar se o
convênio foi efetivado, o interessado deverá realizar o download
da última versão da planilha de convênios (disponível em:
convenios.ufg.br/p/2454-instituicoes-conveniadas) e buscar o
nome do local.
Assim que o convênio for firmado com a UFG, o aluno
poderá preencher a documentação exigida (Plano de Atividades e
Termo
de
Compromisso,
disponíveis
em:
ce.prograd.ufg.br/p/14120-formularios) para iniciar as atividades.
São 3 vias de igual teor (sem rasuras): 1 via para o Estudante, 1 para
o local concedente do Estágio e 1 para o Supervisor/Professor
orientador de Estágio. Cabe salientar que as atividades a serem
desempenhadas, deverão estar compatíveis com as previstas no
PPC ao qual o estudante está matriculado.

Para mais esclarecimentos, o aluno deve procurar o Coordenador
de Estágio do Curso em que está matriculado
(estagio.catalao.ufg.br/p/16042-coordenadores-de-estagio).

•

Estágios Curriculares realizados nas dependências da UFG
O aluno que tiver interesse em realizar ECNO da UFG
deverá aguardar a publicação de editais (geralmente há dois por
ano). Todas as informações sobre os editais, as vagas e o processo
para seleção dos estagiários são publicadas na página de estágios
da Regional Catalão (estagio.catalao.ufg.br).
Além disso, o aluno pode verificar quais vagas estão em
aberto e em que edital serão preenchidas, basta acessar a tabela
de estagiários da regional (estagio.catalao.ufg.br/p/25753estagiarios).
Há também a possibilidade de visualizar, na página da
CGE, quais empresas/locais estão ofertando vagas de estágios
(estagio.catalao.ufg.br/n/69501-mural-de-estagios).

•

Das obrigações
As atividades do estudante serão acompanhadas pelo
Professor Orientador e pelo Supervisor, bem como pela
Coordenação de Estágio do Curso (Resolução CEPEC 1557/2017, seção III,
art. 17 a 30). Além disso, quando se tratar de ECNO realizado nas
dependências da UFG, as atividades serão acompanhadas também
pela CGE.
O estudante deverá enviar, a cada 6 meses, relatórios ao
Coordenador de Estágio/Supervisor do Curso em que está
matriculado.
No caso de ECNO realizados nas dependências da UFG, o
estudante deverá entregar, mensalmente, a folha de frequência
(sem rasuras) e, a cada seis meses, relatórios a CGE.
Os resultados das atividades de Estágio poderão ser
objeto de apresentação em eventos científicos e acadêmicos
(Resolução CEPEC 1538/2017, art. 6º, inciso VI) para os Cursos de
Graduação. Enquanto que, para os Cursos de Licenciatura, o
resultado das atividades de Estágio deverão ser objeto de debate
com os professores da instituição-campo e de apresentação em
eventos acadêmicos e científicos (Resolução CEPEC 1539/2017, art. 10).

Cursos da Regional Catalão

✓ Administração (Bacharelado)
✓ Administração Pública (EAD)
✓ Ciências Biológicas (Bacharelado ou Licenciatura)
✓ Ciência da Computação (Bacharelado)
✓ Ciências Sociais (Bacharelado ou Licenciatura)
✓ Educação Física (Licenciatura)
✓ Educação do Campo (Licenciatura)
✓ Enfermagem (Bacharelado)
✓ Engenharia Civil (Bacharelado)
✓ Engenharia de Minas (Bacharelado)
✓ Engenharia de Produção (Bacharelado)
✓ Física (Licenciatura)
✓ Geografia (Bacharelado ou Licenciatura)
✓ História (Bacharelado ou Licenciatura)
✓ Letras – Português (Licenciatura)
✓ Letras – Português/Inglês (Licenciatura)
✓ Matemática (Licenciatura e EAD)
✓ Matemática Industrial (Bacharelado)
✓ Medicina (Bacharelado)
✓ Pedagogia (Licenciatura)
✓ Psicologia (Bacharelado/Licenciatura)
✓ Química (Bacharelado ou Licenciatura)

