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Memória da reunião da Coordenação Geral de Estágios – PROGRAD/UFG 
com os coordenadores de estágio de licenciaturas da UFG. 

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e 
dez minutos reuniram-se os coordenadores de estágios de licenciaturas da 
UFG e o Coordenador Geral de Estágios, Lawrence G. Lopes. Compareceram 
à reunião os seguintes coordenadores de estágios: Andréa Inês Goldschmidt – 
Ciências Biológicas/Licenciatura; Rafael Guarato dos Santos – 
Dança/Licenciatura; Sérgio de Almeida Moura – Educação Física/Licenciatura; 
Almiro Schulz – Filosofia/Licenciatura; José Rildo de Oliveira Queiroz – 
Física/Licenciatura; Míriam Aparecida Bueno – Geografia/Licenciatura; 
Wellington Lima Cedro – Matemática/Licenciatura; Adriana Aguiar – Música-
Educação Musical; Fernando Lacerda Jr. e Jordana Belduino 
Psicologia/Licenciatura; Elisandra Carneiro de Freitas – Educação no Campo; 
Alessandra Gomes de Castro – Regional Goiás; Neisi Maria da Guia Silva – 
vice-diretora e coordenadora de estágios do CEPAE; além dos coordenadores 
de estágios compareceram: Yasmyne Petini Bonfin – responsável pelo Setor de 
Convênios da UFG e Ofir Bergemann de Aguiar Coordenadora de Assuntos 
Internacionais. O Prof. Lawrence iniciou a reunião com a apresentação dos 
presentes, em seguida apresentou o caderno de dúvidas sobre o estágio e 
solicitou aos coordenadores que enviassem sugestões no sentido de 
aperfeiçoá-lo; para conhecimento dos coordenadores, fez uma breve 
explanação sobre o organograma da PROGRAD e seu funcionamento, além 
disso, falou sobre a política de estágios da UFG e sua legislação. A prof.ª Ofir 
falou sobre estágio internacional e solicitou que os coordenadores 
apresentassem suas experiências e demandas nesta área. Em seguida a prof.ª 
Neisi falou sobre o estágio no CEPAE enfocando as normas, características, 
constituição, problemas e sua importância na formação dos futuros 
professores. A prof.ª Miriam Fábia fez um breve relato sobre o fórum das 
licenciaturas e Yasmine sobre os convênios e seus tramites na UFG para 
realização de estágios por nossos alunos. Após uma breve discussão sobre os 
temas apresentados, tiradas a dúvidas e apresentadas as demandas, entre as 
quais se destacou a necessidade de adequação do Termo de Compromisso de 
Estágios para as Licenciaturas, o qual será revisto e enviado uma minuta de 
novo termo para todos os coordenadores para darem suas sugestões e depois 
será enviado a procuradoria da UFG para aprovação. Encerrou-se a reunião às 
dez horas e cinquenta minutos. Eu Samuel Cavalcante da Silva, secretário 



executivo, lavrei a presente memória que será assinada por mim e pelo 
Coordenador Geral de Estágios.  


