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Calendário 2021-2 
 

Atenção: Todos os alunos matriculados nas disciplinas de Estágio Supervisionado deverão entrar na sala de 
aula do Google Classroom que será indicada na turma virtual do SIGAA. Todas as informações referentes às 
disciplinas serão enviadas por lá. 
 

Data Atividade  Local/responsável 
06/12/21 às 

17h30 
 Reunião com os estudantes Google Meet / Coordenação de Estágios 

A partir da 
matrícula 

até 
13/12/21 

Prazo para disponibilização dos dados para 
preenchimento do processo SEI  Via formulário do Google que será enviado 

pela Coordenação de Estágios 

14/12/21 a 
16/12/21 

Abertura de processo no SEI, preenchimento do 
termo de compromisso e do plano de atividades 

para estudantes que farão estágio fora do ICB-UFG 
e do plano de atividades para os estudantes que 

farão estágio no ICB-UFG 

SEI / Coordenação de Estágios 

17/12/21 a 
20/12/21 

Assinatura do termo de compromisso e do plano de 
atividades no SEI 

SEI / Coordenação de 
Estágios/estudantes/orientadores/supervisore

s/responsáveis legais pelas concedentes 
20/12/21 a 
13/04/22  Período disponível para a realização do estágio  

28/03/22 a 
01/04/22 Semana de apresentação dos relatórios de estágio Google Meet / Coordenação de Estágios 

11/04/22 a 
13/04/22 Entrega do relatório final Via formulário do Google que será enviado 

pela Coordenação de Estágios / estudantes 
11/04/22 a 
13/04/22 

Informação da frequência e da nota pelo 
supervisor/orientador 

Via formulário do Google que será enviado 
pela Coordenação de Estágios / orientadores 

14/04/22 Inserção da nota do estágio SIGAA (Coordenação de Estágios) 

20/04/22 Ateste de Estágio Obrigatório para estudantes que 
farão estágio fora do ICB-UFG SEI / Coordenação de Estágios 

 
* Documentos e normas estão disponíveis no site (https://biob.icb.ufg.br/p/14639coordenacao-deestagio) e no SIGAA. 
** Nesse período, o(a) estudante deverá cumprir o mínimo de 180 horas de estágio. 
 
Observações:  

• Para o estágio fora da UFG o convênio com a Instituição deverá estar vigente no período do estágio (verificar 
no link: https://www.convenios.ufg.br/p/2454-instituicoes-conveniadas). 

• Caso não haja convênio vigente entre a Instituição e a UFG, o(a) estudante deverá entrar em contato com a 
Coordenação de Estágios, o mais breve possível, para verificarmos a possibilidade de celebração de convênio. 

• A carga horária de Estágio Não-Obrigatório não poderá ser computada como carga horária de Estágio 
Obrigatório. 

• Em períodos em que o(a) estudante estiver cursando outras disciplinas, a carga horária semanal dedicada aos 
estágios não poderá exceder 30h semanais. 

 
 
 


