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REGULAMENTO DE ESTÁGIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS 

  

   

Regulamenta as atividades de Estágio Obrigatório 

e Estágio Não Obrigatório do curso de graduação 

em Engenharia de Transportes (ET) da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). 

 

  

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de ET da FCT/UFG, em reunião ordinária realizada 

no dia 12 de março de 2021, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando o 

disposto na LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, o Projeto Pedagógico do Curso de 

Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás do ano de 2017 e as Resoluções CEPEC 

números: 1538R, 1557R e 1672, resolve: 

CAPÍTULO I - DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

Art 1º - A organização e a administração das atividades de estágio obrigatório e não obrigatório do 

curso de ET da FCT/UFG são atribuições da Coordenação de Estágio da Engenharia de Transportes 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás (CEET-FCT-UFG), 

doravante denominada simplesmente CEET. 

Art 2º - A CEET é dirigida por um(a) professor(a) coordenador(a) e um(a) professor(a) vice-

coordenador(a) de estágio. 

§ 1° - A CEET está subordinada à Coordenação do Curso de ET e à Coordenação Geral de Estágio 

da UFG, vinculada à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFG; 

§ 2° - A CEET tem mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução uma única vez. 

§ 3° - Na ausência do(a) coordenador(a) de estágio, responderá pela coordenação o(a) vice-

coordenador(a) de estágio, a Coordenação do Curso de graduação de ET e a direção da FCT, 

respectivamente. 

§ 4° - O(A) professor(a) membro da CEET, vinculado à disciplina Estágio Obrigatório, receberá 

32 horas por semestre pelas atividades, equivalente a 2 (duas) horas-aula semanais. 
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§ 5° - A CEET recebe ajuda colaborativa dos professores orientadores e de um(a) secretário(a) 

para a execução das atividades de estágio. 

CAPÍTULO II - DO ESTÁGIO  

Art 3º - O estágio caracteriza-se pela inserção do(a) discente nas atividades profissionais relativas à 

sua formação, vivenciando situações reais de trabalho, sob orientação e supervisão de profissionais 

habilitados, sem gerar vínculo empregatício. Tais atividades podem ser realizadas em empresas ou 

instituições de direito público ou privado, conveniadas com a UFG, inclusive no âmbito interno, sob 

responsabilidade e coordenação da Universidade. 

Art 4º - Os estágios classificam-se em Estágio Obrigatório e Estágio Não Obrigatório. 

§ 1º - O Estágio Obrigatório constitui uma disciplina curricular, denominada “Estágio 

Obrigatório”, necessária para a conclusão do curso. 

§ 2º - O Estágio Não Obrigatório se constitui de atividades de formação acadêmico-profissional, 

realizadas, opcionalmente, pelo(a) discente. 

§ 3º - As atividades de extensão, de monitoria e de iniciação científica não são equiparadas ao 

estágio. 

Art 5º - Para realizar um estágio o(a) discente deverá: 

a) se informar e seguir as normas da UFG e do local onde o estágio será realizado; 

b) participar do planejamento do estágio, solicitar orientações e acompanhamento a quem for 

de direito, sempre que necessário; 

c) informar à CEET ou a Orientação de Estágio, mediante justificativa, quando as normas 

estabelecidas e o planejamento do estágio não estiverem sendo cumpridos. 

Art 6º - É responsabilidade primária do(a) discente a procura pelo estágio, além de providenciar o 

preenchimento e a entrega completa da documentação legal necessária, respeitando prazos e, 

providenciando as assinaturas necessárias. 

Art 7º - Os documentos a serem providenciados pelo(a) estagiário(a) e os procedimentos legais estão 

disponibilizados no site da PROGRAD (https://prograd.ufg.br/) e/ou no site do curso de ET 

(https://transportes.fct.ufg.br/). 

Parágrafo Único. Será priorizado o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da UFG para os 

processos de estágio. Portanto, os usuários externos, tal como o representante legal da empresa ou 

órgão concedente e a Supervisão de Estágio, deverão estar cadastrados como usuários externos no 

SEI (procedimentos disponibilizados no site da PROGRAD). Caso haja algum documento a ser 

impresso e assinado, este deverá ser elaborado em 3 (três) vias, uma para a CEET, uma para a 

Supervisão de Estágio e uma para o(a) discente. Na entrega à CEET, todos os campos deverão estar 

preenchidos e assinados. 

Art 8º - Em ambas as modalidades de estágio, para deferimento, antes do início das atividades, os 

seguintes documentos devem ser encaminhados à CEET, pelo(a) discente: 

https://prograd.ufg.br/
https://transportes.fct.ufg.br/
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a) Termo de Compromisso de Estágio (TCE) ou documento equivalente, que consiste no 

contrato entre a empresa ou órgão concedente e o(a) estagiário(a), com interveniência da 

FCT/UFG. Este documento também deverá ser assinado pelo representante legal da 

empresa ou órgão concedente, que poderá não ser a Supervisão de Estágio, devendo o 

usuário estar cadastrado no SEI como usuário externo, no caso de assinatura eletrônica; 

b) Plano de Atividades de Estágio (PAE), o qual deve constar a descrição das atividades a 

serem desenvolvidas no local de estágio. Este documento deverá ser assinado pela 

Supervisão de Estágio, devendo estar o usuário cadastrado no SEI como usuário externo, 

no caso de assinatura eletrônica; 

c) Extrato Acadêmico (EA) ou Histórico Acadêmico (HA) a ser obtido no Portal do Aluno 

da UFG, com a data na qual se manifesta o interesse no estágio. 

Parágrafo Único.  O Termo de Compromisso de Estágio (TCE), obrigatoriamente, deverá conter: 

a) o número do convênio entre a UFG e a empresa ou órgão concedente. Para empresas não 

conveniadas, o cadastro demanda, em média, 15 (quinze) dias e, as informações para este 

processo estão disponíveis no link https://www.convenios.ufg.br/; 

b) o número da apólice do Seguro Contra Acidentes Pessoais (SCAP) em nome do(a) discente 

(de responsabilidade da UFG no caso de Estágio Obrigatório); 

c) o número de horas semanais do estágio; 

d) a indicação do nome da Supervisão de Estágio na empresa ou órgão concedente, que 

poderá supervisionar, no máximo, 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

e) a assinatura do(a) representante legal da empresa ou órgão concedente do estágio; 

f) a assinatura do(a) representante legal da instituição intermediadora, quando houver; 

g) a assinatura da CEET, somente no estágio obrigatório; 

h) a assinatura do(a) discente. 

Art 9º - O convênio, entre a UFG e a parte concedente do estágio, tem prazo de vigência máximo de 

5 (cinco) anos. 

Art 10º - Os estágios poderão ser realizados tanto em instituições externas à Universidade ou 

vinculados a projetos realizados dentro da UFG. 

Art 11º - As atividades do(a) estagiário(a) deverão ser projetadas para serem iniciadas e concluídas 

durante o tempo previsto de estágio. 

Art 12º - Terceiros não podem assumir as tarefas designadas para o(a) discente em estágio. 

Art 13º - A jornada de atividades do estágio será definida de comum acordo entre a instituição de 

ensino, a parte concedente e o(a) estagiário(a), a priori não podendo ultrapassar 6 (seis) horas diárias 

e 30 (trinta) horas semanais, salvo disposição contrária. 

§ 1º - Caso o(a) discente deseje realizar dois os mais estágios simultâneos, a jornada de atividades 

somadas não poderá ultrapassar, a priori, 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, 

comprovada por planejamento a ser apresentado à CEET para deliberação, salvo disposição contrária. 

§ 2º - Caso o estágio seja realizado sem a concomitância de componentes curriculares no mesmo 

período letivo, a carga horária poderá ser de até 40 (quarenta) horas semanais, no limite de 8 horas/dia. 

https://www.convenios.ufg.br/
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§ 3º - Nos períodos de férias acadêmicas, a jornada de estágio poderá ser de até 40 (quarenta) horas 

semanais, no limite de 8 horas/dia, estabelecida em comum acordo entre o(a) estagiário(a) e a parte 

concedente do estágio, com a anuência da instituição de ensino. 

§ 4º - A distribuição da carga horária semanal do estágio deverá ser determinada de modo a não 

prejudicar o desempenho acadêmico do(a) discente nas demais atividades curriculares, devendo 

prever o tempo necessário para o deslocamento do(a) mesmo(a), entre o local do estágio e as 

dependências da universidade, de modo a não causar prejuízo às atividades de ensino. 

Art 14º - O estágio não poderá ser utilizado como justificativa para a ausência do(a) discente na 

universidade, em prejuízo das demais atividades acadêmicas. Caso sejam constatadas deficiências no 

desempenho acadêmico do(a) discente, a CEET poderá solicitar à empresa ou órgão concedente, o 

cancelamento ou a redução da carga horária semanal do estágio. 

Art 15º - A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto 

quando o(a) estagiário(a) for Pessoa com Deficiência (PcD). 

§ 1º - Semestralmente ou ao término do Termo de Compromisso de Estágio (TCE), o(a) discente 

deverá apresentar o Relatório de Atividades de Estágio (RAE) à CEET. 

§ 2º - As tarefas descritas no Plano de Atividades de Estágio (PAE) e no Relatório de Atividades 

de Estágio (RAE) deverão ser pertinentes à área de ET. 

Art 16º - O(A) estagiário(a) gozará de um recesso de 30 (trinta) dias, sempre que o estágio tiver 

duração igual ou superior a 1 (um) ano. 

Parágrafo Único. O recesso de que tratado neste artigo deverá ser remunerado quando o(a) 

estagiário(a) receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 

Art 17º - O Estágio Obrigatório ou o Estágio Não Obrigatório, será interrompido: 

a) automaticamente, ao término do TCE ou equivalente, ou na finalização do curso de 

graduação; 

b) por abandono do(a) estagiário(a); 

c) quando o(a) discente for excluído(a) do quadro estudantil da UFG; 

d) a pedido, com justificativa que deverá ser analisada pela CEET e Orientação de Estágio da 

UFG; 

e) quando o(a) estagiário(a) ou a parte concedente deixar de cumprir o disposto no Termo de 

Compromisso de Estágio (TCE); 

f) por deliberação da CEET, com anuência do NDE, em casos que seja identificada prejuízos 

na continuidade do curso. 

CAPÍTULO III - DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

Art 18º - O(A) discente antes de se matricular na disciplina Estágio Obrigatório deverá ratificar se 

cumpriu os pré-requisitos estabelecidos neste regulamento, no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), 

resoluções e/ou leis específicas. 
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Art 19º - O período indicado para a realização do Estágio Obrigatório vai do 7º ao 10º, se o(a) 

discente não tiver reprovações que comprometam a integralização do curso em 10 (dez) semestres. 

Parágrafo Único. Na sugestão do fluxo curricular, o Estágio Obrigatório está inserido no 10º 

período. 

Art 20º - O Seguro Contra Acidentes Pessoais (SCAP) nessa modalidade de estágio é de 

responsabilidade da UFG. 

Art 21º - Para que o(a) discente possa se matricular na disciplina Estágio Obrigatório, este deverá ter 

cursado a carga horária mínima de 2.112 horas, previstas no PPC, entre disciplinas de núcleo comum 

(NC) e núcleo específico (NE). Procura-se com esta restrição um melhor aproveitamento do estágio 

por parte do(a) discente, na medida em que há um domínio básico dos conhecimentos do curso. 

§ 1º - A matrícula na disciplina Estágio Obrigatório deverá ser efetuada conforme calendário 

acadêmico da FCT/UFG, preferencialmente. 

§ 2º - Caso o(a) discente se matricule na disciplina Estágio Obrigatório, mas não consiga estágio, 

o(a) mesmo(a) poderá solicitar o cancelamento da disciplina, via Coordenação de Curso, antes do 

término do semestre letivo. 

§ 3º - Caso o(a) discente esteja apto(a) a cursar Estágio Obrigatório, mas não tenha se matriculado 

na disciplina, na data estipulada, em função de não possuir um estágio, a Coordenação de Curso 

poderá ratificar a matrícula do(a) mesmo(a), de maneira extemporânea, à medida que o(a) mesmo(a) 

obtenha êxito na obtenção de um estágio, desde que, verificada a possibilidade do cumprimento da 

carga horária mínima até o fechamento do semestre, respeitando os aspectos legais. Neste caso, o 

estudante deverá preencher o Requerimento de Matrícula Especial (RMT) e encaminhar diretamente 

à CEET, que avaliará a viabilidade da solicitação. 

§ 4º - A disciplina Estágio Obrigatório poderá ser criada como disciplina de inverno ou verão, 

respeitando as possibilidades legais e os trâmites internos da UFG. 

Art 22º - A carga horária total da disciplina Estágio Obrigatório é descrita no Projeto Pedagógico do 

Curso de Engenharia de Transportes (PPC-ET), tendo 160 horas, sendo disponibilizada 

semestralmente. 

Art 23º - A frequência exigida é de 100 % (cem por cento) e a Coordenação do Curso, Orientação de 

Estágio ou CEET tentarão oferecer maneiras de reposição para a compensação das faltas justificadas, 

a fim de cumprimento de carga horária de Estágio Obrigatório em sua totalidade. 

Art 24º - As competências profissionais adquiridas por meio de vínculo formal de trabalho, externos 

ou internos à UFG, na área de formação do discente, realizadas concomitantemente com o curso, 

poderão ser aproveitadas ao Estágio Obrigatório, mediante análise da CEET. 

Parágrafo Único. No caso de aproveitamento, a equivalência deverá ser de 100 % (cem por cento) 

da carga horária. 

Art 25º - A realização de Estágio Obrigatório na FCT, nas situações em que a Orientação de Estágio 

é também a Supervisão de Estágio, dispensa a celebração do Termo de Compromisso de Estágio 
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(TCE), mediante matrícula no componente curricular. Todavia será criado processo SEI, anexando o 

Plano de Atividades de Estágio (PAE) e demais documentos necessários. 

Art 26º - Para o Estágio Obrigatório a concessão de bolsa ao(à) estagiário(a) é opcional por parte da 

empresa ou órgão onde o mesmo se realizará. 

Art 27º - Ao concluir o total de horas exigidas para o Estágio Obrigatório, o(a) discente deverá 

encaminhar à CEET: 

a) o Relatório de Atividades de Estágio (RAE), devidamente preenchido, que será assinado 

pelo(a) discente, Supervisão de Estágio e Orientação de Estágio; 

b) as Folhas de Frequência (FE) do período, devidamente preenchidas e assinadas pelo(a) 

discente e Supervisão de Estágio. 

CAPÍTULO IV - DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

Art 28º - Para realizar o Estágio Não Obrigatório, o(a) discente deverá estar cursando pelo menos o 

3º período. 

Art 29º - Só poderá participar do Estágio Não Obrigatório o(a) discente que estiver regularmente 

matriculado(a) e com frequência efetiva no curso. 

Parágrafo Único. No semestre correspondente ao trancamento de matrícula, o(a) discente ficará 

impedido(a) de realizar esta modalidade de estágio. 

Art 30º - O Seguro Contra Acidentes Pessoais (SCAP) nessa modalidade de estágio fica a cargo da 

empresa ou órgão concedente. 

Art 31º - Os trâmites do Estágio Não Obrigatório são realizados diretamente entre a concedente e a 

Central de Estágios da UFG. 

§ 1º - A UFG poderá se utilizar de agentes de integração públicos ou privados, que fazem a 

intermediação universidade-empresa e que tenham convênio com a instituição, a fim de facilitar o 

cumprimento das normas legais. 

§ 2º - Nesta modalidade de estágio, a Orientação de Estágio ainda é obrigatória e necessária. 

Art 32º - Para o Estágio Não Obrigatório é compulsório(a) ao(à) órgão ou empresa concedente a 

concessão de bolsa ao(à) estagiário(a), bem como auxílio transporte. 

Art 33º - O Estágio Não Obrigatório não poderá ser aproveitado como Estágio Obrigatório. 

Parágrafo Único. Para o aproveitamento do Estágio Não Obrigatório como Atividade 

Complementar (AC), as normativas desta última deverão ser consultadas. 

Art 34º - A carga horária do Estágio Não Obrigatório poderá ficar registrada no histórico escolar, sob 

solicitação do(a) discente à Central de Estágios da PROGRAD. 
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Art 35º - O Estágio Não Obrigatório não poderá ser registrado, para a integralização curricular, como 

disciplina optativa. 

Art 36º - Ao terminar o período de Estágio Não Obrigatório previsto no TCE, documento equivalente 

ou Termo Aditivo vigente, caso as partes desejem prorrogar o estágio, um novo Termo Aditivo deverá 

ser formalizado. 

Parágrafo Único. Recomenda-se o início do trâmite do novo Termo Aditivo pelo menos um mês 

antes do fim do período contratual previamente estabelecido, evitando assim a interrupção contratual 

das atividades. 

Art 37º - Ao concluir o período estabelecido no TCE, documento equivalente ou Termo Aditivo do 

Estágio Não Obrigatório, ou a cada 6 (seis) meses, o(a) discente deverá encaminhar à CEET: 

a) o Relatório de Atividades de Estágio (RAE), devidamente preenchido, que será assinado 

pelo(a) discente, Supervisão de Estágio e Orientação de Estágio; 

b) as Folhas de Frequência (FE) do período, devidamente preenchidas e assinadas pelo(a) 

discente e Supervisão de Estágio. 

CAPÍTULO V - DA ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO 

Art 38º - As atividades desenvolvidas em Estágio Obrigatório ou Estágio Não Obrigatório são 

acompanhadas por um(a) professor(a) denominado(a) Orientação de Estágio. 

Parágrafo Único. Todos os professores lotados no curso de ET da FCT são considerados 

potenciais orientadores de estágio. 

Art 39º - Compete à Orientação de Estágio: 

a) auxiliar o(a) discente na escolha de locais de estágio, em conjunto com a CEET; 

b) propor, quando necessário, atualizações dos procedimentos para o estágio; 

c) planejar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelo(a) discente, juntamente com a 

Supervisão de Estágio e a CEET; 

d) orientar e acompanhar o(a) discente na execução do Plano de Atividades de Estágio (PAE), 

assinando-o; 

e) orientar o(a) discente na elaboração do Relatório de Atividades de Estágio (RAE), 

assinando-o; 

f) solicitar ou encaminhar à CEET o Formulário de Avaliação de Estágio Pela Supervisão 

(FAEPS), o Formulário de Avaliação de Estágio Pela Orientação (FAEPO), o Relatório de 

Atividades de Estágio (RAE), notas e as Folhas de Frequência (FE). 

Parágrafo Único. O(A) professor(a) orientador(a) de estágio receberá um Certificado de 

Orientação de Estágio (COE) pela atividade de orientação, totalizando 8 (oito) horas, por semestre e 

por discente sob sua responsabilidade. 
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CAPÍTULO VI - DA SUPERVISÃO DE ESTÁGIO 

Art 40º - Além de uma Orientação de Estágio, o(a) discente deve ser orientado(a) e supervisionado(a) 

por uma Supervisão de Estágio que, preferencialmente, deverá ser um(a) engenheiro(a) ou 

profissional de nível superior, com formação compatível com as atividades a serem desenvolvidas, 

pertencente ao quadro da empresa ou órgão onde se realizará o estágio. 

Parágrafo Único. A Supervisão de Estágio pode não ser o(a) representante legal da empresa ou 

órgão concedente. É importante ressaltar que o Termo de Compromisso de Estágio (TCE) é assinado 

por representante legal ou por outra pessoa com procuração particular. 

Art 41º - À Supervisão de Estágio, compete: 

a) planejar e especificar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) discente, durante o 

estágio, no Plano de Atividades de Estágio (PAE), assinando-o. 

b) orientar e acompanhar o(a) estagiário(a) na execução de suas tarefas, conforme 

estabelecido no Plano de Atividades de Estágio (PAE) e controlar a frequência, juntamente 

com a Orientação de Estágio e a CEET; 

c) orientar (a) discente a especificar as atividades desenvolvidas durante o estágio, no 

Relatório de Atividades de Estágio (RAE), assinando-o; 

d) enviar à CEET ou à Orientação de Estágio o Formulário de Avaliação de Estágio Pela 

Supervisão (FAEPS) e as Folhas de Frequência (FE), devidamente preenchidos e 

assinados, após o término do estágio ou quando solicitado pela UFG. 

CAPÍTULO VII - DAS COMPETÊNCIAS DA CEET 

Art 42º - Compete à CEET: 

a) elaborar e editar o regulamento de estágio que atenda à especificidade do curso de ET e 

submetê-lo a análise do Conselho Diretor da Unidade e encaminhá-lo para a PROGRAD; 

b) coordenar e acompanhar a escolha dos locais de estágio; 

c) solicitar a assinatura de convênios e cadastrar os locais de estágio; 

d) apoiar o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das atividades de estágio; 

e) promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos locais de estágio; 

f) manter os registros sobre o(s) estágio(s) atualizados, no respectivo curso; 

g) fazer cumprir o estabelecido na legislação vigente; 

h) divulgar locais e oportunidades de estágios aos discentes; 

i) orientar sobre o cadastro dos locais de estágio, mantendo o registro dos contatos das 

Supervisões de Estágio; 

j) incentivar empresas e órgãos na celebração de convênios; 

k) administrar a realização dos estágios, adotando os procedimentos burocráticos necessários; 

l) prestar informações aos discentes, professores e Supervisões de Estágio, além de orientá-

los sobre os atos administrativos que envolvem a realização do estágio; 

m) receber os formulários de avaliação, tanto da Supervisão de Estágio, quanto da Orientação 

de Estágio, o Plano de Atividades de Estágio (PAE), o Relatório de Atividades de Estágio 

(RAE) e as Folhas de Frequência (FE); 
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n) efetuar, em conjunto com a Coordenação do Curso de ET, a distribuição dos discentes 

matriculados na disciplina Estágio Obrigatório para a Orientação de Estágio; 

o) organizar e manter informações atualizadas no site do curso de ET; 

p) juntamente com a secretaria do curso, organizar e manter arquivo com os documentos de 

estágio dos(as) discentes; 

q) solicitar à Coordenação de Curso o oferecimento de vagas para matrícula na disciplina 

Estágio Obrigatório, quando possível e necessário; 

r) assinar os Termos de Compromisso de Estágio (TCE) e outros documentos necessários à 

realização de estágio dos discentes da ET em outras unidades da UFG, empresas, 

instituições ou na própria ET; 

s) assinar os Termos de Compromisso de Estágio (TCE) e outros documentos necessários à 

realização de estágio nas dependências da ET por discentes de outras unidades da UFG ou 

de outras instituições; 

t) fornecer Cartas de Apresentação (CA) aos discentes da ET com a finalidade de realização 

de estágio em diversos locais; 

u) coordenar a disciplina Estágio Obrigatório (apenas docentes vinculados à CEET poderão 

coordenar a disciplina Estágio Obrigatório, salvo a impossibilidade de ambos); 

v) lançar as notas e as frequências dos discentes matriculados na disciplina Estágio 

Obrigatório, após o recebimento dos formulários de avaliação, tanto da Supervisão de 

Estágio, quanto da Orientação de Estágio, o Relatório de Atividades de Estágio (RAE) e 

as Folhas de Frequência (FE); 

w) gerar o Certificado de Orientação de Estágio (COE) para os orientadores, para cada 

discente matriculado em Estágio Obrigatório ou realizando Estágio Não Obrigatório, 

regularmente orientado. 

CAPÍTULO VIII - DA AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO 

Art 43º - Para ambas as modalidades de estágio, o(a) discente será avaliado pela CEET, Orientação 

de Estágio e pela Supervisão de Estágio, tendo igual peso a nota no cômputo da média, sendo: 

a) o Estágio Obrigatório avaliado pela Supervisão de Estágio, por meio do Formulário de 

Avaliação de Estágio Pela Supervisão (FAEPS) e; pela Orientação de Estágio, por meio 

do Formulário de Avaliação de Estágio Pela Orientação (FAEPO) e do Relatório de 

Atividades de Estágio (RAE); 

b) o Estágio Não Obrigatório avaliado pela Supervisão de Estágio, por meio do Formulário 

de Avaliação de Estágio Pela Supervisão (FAEPS) e; pela Orientação de Estágio, por meio 

do Formulário de Avaliação de Estágio Pela Orientação (FAEPO). 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art 44º - A documentação entregue e preenchida pelo(a) estagiário(a), fora das datas e prazos 

estabelecidos, não será aceita pela CEET. 

Art 45º - Os casos omissos serão resolvidos pela CEET ou instâncias superiores. 
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Parágrafo Único. As decisões a que se refere o caput são passíveis de recurso primeiramente ao 

NDE do curso de ET e na sequência demais instâncias da UFG. 

Art 46º - Este regulamento entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições 

anteriores. 


