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PLANO DE ENSINO 

I. IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: Ciências Biológicas Bacharelado 
Disciplina: ICB0688 - Estágio Supervisionado I e  

ICB0690 – Estágio Supervisionado II 
CH Teórica: 0 CH Prática: 180 hs 
Professor(a): Renata de Oliveira Dias / Leonardo Pereira Franchi 

Departamento: Genética / Bioquímica e Biologia Molecular Semestre Letivo: 2022.4 
 

 
II. EMENTA 

Compreende a iniciação à prática profissional relativa à profissão de Biólogo para o exercício de 
atividades inerentes a sua profissão em órgãos conveniados, públicos ou privados, bem como promover a 
interação multiprofissional, visando à apreensão de habilidades e competências do seu campo de atuação. 

 
III. OBJETIVO GERAL 

No Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas os estágios têm como objetivo articular teoria e 
prática, em concordância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei no 9394/96) e 
com a resolução Nº4/2009 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 
(CNE/CES) do Ministério da Educação, citado no artigo 15º do Regulamento Geral dos Cursos de 
Graduação (RGCG) e Resolução CEPEC 1122/2012, bem como com o Projeto Pedagógico do Curso de 
Graduação em Ciências Biológicas Bacharelado (Resolução CEPEC 1524/2017) e pelas demais resoluções 
vigentes da UFG. Assim, o estágio objetiva aproximar o acadêmico do campo de atuação profissional por 
meio de vivências que lhe permita o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e do 
currículo do curso, oportunizando o discente a observar, analisar, discutir e vivenciar o campo de atuação 
do Biólogo. 

 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
De modo mais específico, ao final do estágio supervisionado, o estudante deve ser capaz de: 
1. Integrar adequadamente os conteúdos teóricos à prática e à relação dinâmica entre os processos de 

investigação, interpretação, vivência da realidade e necessidades sociais; 
2. Reconhecer e vincular a prática com os conteúdos curriculares horizontal e vertical, de forma 

interdisciplinar e sistemática, atendendo ao perfil do egresso e buscando maior relação entre 
ensino/pesquisa/extensão; 

3. Utilizar o conhecimento acumulado durante o curso para relacionar e executar atividades relacionadas 
com as atividades profissionais e as áreas de atuação profissional do Biólogo reconhecidas pelo Conselho 
Federal de Biologia. 

4. Refletir e ser capaz de realizar escolhas e de criar soluções para as diversas demandas e áreas da sociedade 
que estão relacionadas com a profissão. 

 
V. CONTEÚDO 

Cada estudante apresentará um plano de trabalho de estágio, conforme modelo indicado pela Coordenação 
de Estágios, no seguinte endereço eletrônico: 

     https://biob.icb.ufg.br/n/124550-coordenacao-de-estagio  
 
Os estudantes que desenvolverem estágio nas dependências do ICB-UFG deverão preencher os 

seguintes itens solicitados no plano de trabalho (nome do acadêmico, curso, número de matrícula, local 
do estágio, nome do orientador, carga horária semanal, data de início e término do estágio, área de 
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atuação e atividades profissionais previstas e atividades a serem desenvolvidas). O plano de atividades 
deverá ser assinado pelo estudante, orientador, supervisor (quando houver) e coordenação de estágios 
do curso. 

 
Os estudantes que desenvolverem estágio fora do ICB-UFG deverão preencher os seguintes itens 

solicitados no formulário de abertura do processo no SEI (nome, número do CPF, curso e número de 
matrícula do acadêmico, nome e dados pessoais do professor orientador da UFG, nome e número do 
CPF do responsável legal da concedente, nome e endereço da empresa concedente, nome e dados 
pessoais do supervisor, duração do estágio (em dias ou meses), carga horária semanal, data de início e 
término do estágio, valor da bolsa (quando houver), área de atuação e atividades profissionais previstas 
e atividades a serem desenvolvidas). O termo de compromisso de estágio deverá ser assinado pelo 
estudante, responsável legal da empresa e coordenador de estágio. O plano de atividades deverá ser 
assinado pelo estudante, orientador, supervisor e coordenação de estágios do curso. Ambos documentos 
deverão ser assinados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI/UFG). 
 
 

VI. METODOLOGIA 
O Estágio em Ciências Biológicas - Bacharelado é administrado por uma Coordenação de Estágio, 
subordinada à Coordenação de Curso. Os Estágios Curriculares Obrigatórios podem ser desenvolvidos tanto 
na Universidade Federal de Goiás (UFG) quanto em instituições e órgãos governamentais, empresas, 
ONG’s e pessoas físicas, desde que as atividades envolvidas estejam diretamente relacionadas com a área 
de trabalho do profissional Biólogo. 
 
Serão ofertadas reuniões síncronas presenciais para informar os estudantes sobre as atividades e 
procedimentos durante o período de estágio. 
 
Todos os processos de estágio realizados fora das dependências do ICB-UFG serão cadastrados 
individualmente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da UFG. Para isso, todos os estudantes, 
orientadores e, quando houver, supervisores e representantes legais pela empresa concedente devem possuir 
os seus dados de acesso ao sistema atualizados.  
 
Os estudantes que desenvolverem estágio nas dependências do ICB-UFG deverão providenciar os 
seguintes documentos: 
- Plano de atividades (modelo disponibilizado em https://biob.icb.ufg.br/n/124550-coordenacao-de-
estagio); 
- Relatório final de estágio (modelo disponibilizado em https://biob.icb.ufg.br/n/124550-coordenacao-de-
estagio). 
 
Os estudantes que desenvolverem estágio fora do ICB-UFG deverão providenciar os seguintes 
documentos: 
- Termo de compromisso (os dados para preenchimento serão solicitados pela coordenação de estágio); 
- Plano de atividades (os dados para preenchimento serão solicitados pela coordenação de estágio); 
- Relatório final de estágio (modelo disponibilizado em https://biob.icb.ufg.br/n/124550-coordenacao-de-
estagio); e 
- Controle de frequência do estágio (modelo disponibilizado em: https://biob.icb.ufg.br/n/124550-
coordenacao-de-estagio) 
 
Para os estudantes que desenvolverem estágio fora do ICB-UFG, a Coordenação de Estágios do curso 
deverá iniciar o processo no SEI, adicionando os seguintes documentos: 
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- Lista dos estudantes matriculados na turma, disponível no SIGAA, para documentar a matrícula prévia do 
estudante no componente curricular de estágio;  
- Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, o qual após preenchimento, deverá ser assinado pelo 
coordenador de estágios do curso, estudante e responsável legal pela concedente (via liberação para 
assinatura externa).  
- Plano de Atividades de Estágio Obrigatório, que após preenchimento, deverá ser assinado pelo 
coordenador de estágios do curso, estudante, supervisor (via liberação para assinatura externa) e orientador.  
- Ao final do estágio obrigatório, a Coordenação de Estágios deverá inserir o documento denominado Ateste 
de Estágio Obrigatório, preencher os campos do formulário, assinar e concluir o processo. 
 
Somente após matrícula, preenchimento e assinatura de todos os documentos os estudantes estarão 
legalmente aptos a iniciar as atividades de estágio. 
 
Havendo necessidade de utilização de Termo Aditivo de Compromisso de Estágio, este deverá ser assinado 
pela coordenação de estágios do curso, estudante e responsável legal pela concedente. 
 
As resoluções vigentes e recomendações na integra podem ser acessadas através da página da Pró-Reitoria 
de Graduação, no seguinte endereço eletrônico: https://prograd.ufg.br/p/31229-legislacao-estagio e poderão 
sofrer alterações ao longo do semestre letivo. 
 

VII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO 
A avaliação do processo de aprendizagem ocorrerá de modo processual, por meio do desenvolvimento das 
atividades previstas no plano de trabalho. A atribuição da nota (0 a 10) será de responsabilidade do 
orientador/supervisor.  
 
Alguns critérios serão considerados importantes para a avaliação e atribuição das notas: 

● pontualidade e respeito aos tempos e às datas estabelecidos; 
● relacionamento interpessoal e comprometimento com as atividades individuais e em equipe; 
● cumprimento de prazos; 
● ética profissional (estudantes e professores) 

 
As notas serão divulgadas no SIGAA conforme cronograma disponibilizado. 
 

VIII. CRONOGRAMA* 
 

Data Atividade  Local/responsável 
01/03/23 às 

09h Reunião com os estudantes Google Meet: 
https://meet.google.com/ihm-hipg-pyv  

A partir da 
matrícula até 

05/03/23 

Prazo para entrega do plano de atividades de estágio 
para os estudantes que realizarão estágio nas 

dependências do ICB-UFG 

O documento deverá ser assinado, 
digitalizado e enviado para o e-mail: 
estagioscbb.icb@ufg.br / Estudantes 

A partir da 
matrícula até 

05/03/23 

Prazo para disponibilização dos dados para 
preenchimento do processo SEI, para estudantes que 

realizarão estágio FORA do ICB-UFG 

O documento deverá ser enviado para o e-
mail: estagioscbb.icb@ufg.br / Estudantes 

06/03/23 
Abertura de processo no SEI, preenchimento do 

termo de compromisso e do plano de atividades para 
estudantes que farão estágio FORA do ICB-UFG  

SEI / Coordenação de Estágios 

06/03/23 
Assinatura do termo de compromisso e do plano de 
atividades no SEI, para os estudantes que realizarão 

estágio FORA do ICB-UFG 

SEI / Coordenação de 
Estágios/estudantes/orientadores/supervisores

/responsáveis legais pelas concedentes 
Da 

assinatura Período disponível para a realização do estágio  
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do plano até 
no máximo 
13/04/23  

Até 
13/04/23 Entrega do relatório final e da ficha de frequência ICB I – Sala 214 / Estudantes 

Até 
13/04/23 

Informação da frequência e da nota pelo 
supervisor/orientador 

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

14/04/23 Inserção da nota do estágio SIGAA / Coordenação de Estágios 

14/04/23 Ateste de Estágio Obrigatório para estudantes que 
farão estágio FORA do ICB-UFG SEI / Coordenação de Estágios 
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X. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados das avaliações serão divulgados no SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas). 
 

 


