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O que é Estágio Curricular?

As atividades profissionais programadas e vivenciadas pelo

estudante quando da sua participação em situações reais no campo de

trabalho, sob orientação e supervisão de profissionais habilitados.

Onde realizar?

Empresas ou Instituições de direito público ou privado.

Site:

Prograd- https://www.convenios.ufg.br/p/2454-instituicoes-conveniadas

Eng Produção - https://engprod.fct.ufg.br/p/18860-vagas-de-estagio-nao-

curricular

https://www.convenios.ufg.br/p/2454-instituicoes-conveniadas
https://engprod.fct.ufg.br/p/18860-vagas-de-estagio-nao-curricular


Quais modalidades?

I – Obrigatório:

§1º – O estágio obrigatório constitui-se em disciplina do currículo

pleno do respectivo curso dentre as indicadas na Resolução - CEPEC

1122/2012.

Art. 7º — No Curso de Engenharia de Produção a carga horária total da

disciplina Estágio Supervisionado Curricular é de 160 horas/aula em

regime semestral.

- Carga horária semanal não poderá prejudicar as atividades 

acadêmicas do aluno; não podendo ultrapassar a 30 horas/sem, e 

caso não esteja fazendo nenhuma disciplina presencial poderá 

atingir 40 horas/sem.



Quais modalidades?

II – Não Obrigatório:

§2º – O estágio não-obrigatório constitui-se em atividades de formação

acadêmico-profissional do aluno, realizado por livre escolha do

mesmo.

O estágio não obrigatório não poderá ser registrado, para

integralização curricular, como disciplina optativa, e não poderá ser

aproveitado como estágio obrigatório.

O estágio não obrigatório pode ser aproveitados como

Atividades Complementares.



Quem poderá se matricular?

I – Obrigatório:

Art. 8º — Só poderá matricular-se na disciplina de Estágio

Supervisionado Curricular o aluno que tiver integralizado oitenta por

cento (80%) da carga horária total do curso. Destaca-se que é

atividade obrigatória para a conclusão do curso.

II – Não Obrigatório:

O estágio não-obrigatório somente poderá ser realizado por alunos

matriculados a partir do 3º período.



Passo a Passo: Obrigatório

O aluno deverá 

providenciar o 

Termo de 

compromisso 

(contrato) – 3 

vias.



Passo a Passo: Obrigatório

A apólice de 

seguro é 

custeada pela 

Universidade

https://prograd.ufg

.br/p/31231-

seguro.



Passo a Passo: Obrigatório

O Plano de 

trabalho deverá 

ser enviado junto 

com o extrato 

acadêmico.

Ao final do estágio 

obrigatório o aluno 

deverá entregar 

um relatório de 

atividades 

Progad e o do 

PPC do curso.

A frequência 

deverá ser 

entregue 

mensalmente.



Regras estágio obrigatório
 Passo passar de estágio não obrigatório para 

obrigatório?

 Não existe uma forma de alterar a categoria de 
obrigatório p/ não obrigatório e vice-versa 
automaticamente. É necessário que o estagiário encerre 
o contrato ativo e entre com a nova documentação.



Regras estágio obrigatório
 Na contratação:

➢Plano de atividades de estágio com assinaturas do 
supervisor, coordenador de estágio do curso e professor 
orientador. (3 vias)

➢Termo de compromisso de estágio (TCE) - se a empresa 
tiver convênio com a UFG retirará o TCE (3 vias) no site 
da PROGRAD / UFG (https://prograd.ufg.br/p/29876-
estágios). Se for através de algum agente integrador (AI) 
o próprio AI (IEL, CIEE, START, etc.) emitirá o TCE (4 
vias); quem o assina: empresa concedente, orientador, 
discente e Coordenador de estágio do curso.

https://prograd.ufg.br/p/29876-estágios


Regras estágio obrigatório
 Na contratação:

➢O arquivamento será realizado na coordenação de 
estágio do curso do aluno. As outras vias ficarão com o 
discente, empresa contratante e intermediadora, caso 
participe da contratação.



Regras estágio obrigatório
 Relatórios a serem entregues:

➢Na metade do estágio o discente deverá entregar o 
relatório parcial Prograd e a frequência, devendo 
estarem assinadas e carimbadas em 3 vias (empresa 
concedente, discente e coordenação de estágio).

➢Na finalização do estágio, o discente deverá entregar os 
documentos assinados e carimbados em 3 vias (empresa 
concedente, discente e coordenação de estágio) :

 Relatório de Atividades de Estágio Prograd WORD

 Controle de Frequência Prograd WORD

 REGULAMENTO EP/FCT/CAP/UFG

https://prograd.ufg.br/up/90/o/1B1.RELATORIO_DE_ATIVIDADES_ESTUDANTES_DA_UFG_REALIZANDO_ESTAGIO_OBRIGATORIO_EM_INSTITUI%C3%87OES_CONVENIADAS_COM_UFG.doc
https://prograd.ufg.br/up/90/o/1B1.CONTROLE_DE_FREQUENCIA_ESTUDANTES_DA_UFG_REALIZANDO_ESTAGIO_OBRIGATORIO_EM_INSTITUI%C3%87OES_CONVENIADAS_COM_UFG.doc
https://engprod.fct.ufg.br/up/766/o/REGULAMENTO_EST%C3%81GIO_EP_UFG-CAP_CYNARA_20062019.pdf


Regras estágio obrigatório
Carga horária semanal do estágio

 Para o estágio obrigatório o máximo da carga horária 
segue a mesma regra do não obrigatório (LEI 
11.788/2008), porém deve ser observada no PPC do 
curso se há alguma restrição diferente, cada curso tem 
uma CH total exigida diferente e uma CH semanal 
máxima diferente, depende do que o PPC diz.



Passo a Passo: Não Obrigatório

O passo inicial é 

simular ao do 

estágio obrigatório, 

exceto pela 

documentação 

específica (não 

obrigatória) e 

aprovação da 

Central de 

Estágio 

(PROGRAD)

https://prograd.ufg.

br/p/31275-

estagio-nao-

obrigatorio.

.



Passo a Passo: Não Obrigatório

A apólice de 

seguro é de 

responsabilidade 

do concedente do 

Estágio.



Passo a Passo: Não Obrigatório

O relatório de 

estágio não 

obrigatório deverá 

ser enviado à 

PROGRAD.



Regras estágio NÃO-obrigatório
 Na contratação:

 Plano de atividades de estágio com assinaturas do 
supervisor, coordenador de estágio do curso e professor 
orientador. (3 vias)

 Termo de compromisso de estágio (TCE) - se a empresa 
tiver convênio com a UFG retirará o TCE (3 vias) no site 
da central de estágio UFG (ce.prograd.ufg.br). 

Se for através de algum agente integrador (AI) o próprio AI 
(IEL, CIEE, START, etc.) emitirá o TCE (4 vias), isso depois 
da entrega do Plano de atividades de estágio entregue 
completamente assinado a ela. Quem o assina: empresa 
concedente e Central de Estágio/PROGRAD/UFG.

http://ce.prograd.ufg.br/


Regras estágio NÃO-obrigatório
 Na contratação:

 O arquivamento será realizado na Central de Estágio, 
não há necessidade de nenhuma documentação ficar na 
coordenação de estágio do curso.



Regras estágio NÃO-obrigatório
 Na rescisão:

 termo de desligamento com assinatura da empresa 
concedente e estagiário, pode ser do modelo da empresa, 
modelo do AI ou modelo da UFG. (3 vias)

 relatório de atividades de estágio final, deve ser retirado 
no site da Central de estágio, assinado pelo supervisor, 
coordenador de estágio do curso e professor orientador. 
(3 vias)

 não há necessidade de entrega de frequência para a UFG, 
este fica na empresa concedente



Regras estágio NÃO-obrigatório
Duração semanal do estágio

 Para estágio não obrigatório não tem mínimo de 
meses, apenas o máximo de 2 anos em cada local de 
estágio. A carga horária pode ser de até 30hr/semana 
em casos que o aluno esteja matriculado em alguma 
matéria presencial, ou até 40hr / semana em casos que 
não estiver matriculado em nenhuma matéria 
presencial.



Como conseguir um estágio?

1 – Planejar bem a sua trajetória na Universidade;
• Empenhe-se bem nas disciplinas do curso;
• Valorize as disciplinas específicas;
• Busque aperfeiçoamento (Eventos acadêmicos, cursos

em outras instituições, Línguas estrangeiras);
• Projetos de Pesquisas.

2 – Avalie suas características
• Conheça seus pontos fortes e fracos;

3 – Busque as oportunidades
• Site de Empresas;
• Empresas de Recursos Humanos;
• Mural de Estágios;
• Indicações;



Como conseguir um estágio?

4 – Se prepare para a entrevista:
• Pesquise sobre a empresa;
• Imagine quais são as perguntas;
• Como elaborar um boa resposta;
• Verifique produtos ou serviços produzidos e se existem

reclamações dos clientes em sites específicos, e verifique
melhorias.

Sorte é um dividendo de suor. Quanto 

mais você suar, mais sorte você tem.

Ray Kroc 
Fundador norte americano do Mcdonalds



Como posso me informar mais sobre o estágio?

• Estágio Curricular:
Site: https://prograd.ufg.br/p/31278-estagio-obrigatorio

• Estágio Não curricular:
Site: https://prograd.ufg.br/p/31275-estagio-nao-obrigatorio

• Mural de Estágios:
Site: https://ce.prograd.ufg.br/p/14162-engenharia-de-

producao-mural-de-estagios

• Coordenador de Estágios;
Site: https://engprod.fct.ufg.br/p/16501-estagio-curricular

https://prograd.ufg.br/p/31278-estagio-obrigatorio
https://prograd.ufg.br/p/31275-estagio-nao-obrigatorio
https://ce.prograd.ufg.br/p/14162-engenharia-de-producao-mural-de-estagios
https://engprod.fct.ufg.br/p/16501-estagio-curricular

