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APRESENTAÇÃO 

 

 

Com o presente regulamento, apresentamos as diretrizes que 

orientam o estágio do curso de Teatro - Licenciatura da Escola de Música 

e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (Emac/UFG). Este 

documento se origina da necessidade de atualizarmos a nossa política 

de estágio frente às demandas que surgiram nos últimos anos. Tais 

demandas foram intensamente discutidas em reuniões do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), e estão relacionadas também às 

atualizações do Projeto Pedagógico do Curso (PPC).  

As diretrizes deste documento também respeitam o que 

estabelece a lei federal que dispõe sobre o estágio de estudantes (Lei 

11.788), atendem ao Regulamento Geral dos Cursos de Graduação 

(RGCG) - Resolução CEPEC 1557 e à Resolução CEPEC 1539 que define 

a política de estágios dos cursos de Licenciatura da UFG.  

    A UFG compreende o estágio curricular obrigatório como uma 

atividade de diálogo crítico com a realidade que favorece a articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão, configurando um espaço formativo 

do estudante, definido no Projeto Pedagógico de Curso. 

Por sua vez, o estágio curricular não obrigatório é realizado pelo 

estudante com o intuito de ampliar a formação profissional por meio de 

vivências e experiências próprias da situação profissional, sem previsão 

expressa no Projeto Pedagógico do Curso. 

Neste regulamento, disponibilizamos as atuais orientações para a 

realização dos estágios obrigatório e não obrigatório do nosso curso, 

demonstrando também de que modo nos posicionamos ante as 

necessidades surgidas na prática do estágio, os novos rumos da 

legislação federal e as alterações aprovadas pelas resoluções da UFG. 

De modo mais amplo, esperamos consolidar a nossa área de estágio e 

contribuir para fortalecer o curso de Teatro-Licenciatura da Emac/UFG. 

 

Equipe de estágio do curso de Teatro-Licenciatura da Emac/UFG. 
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TÍTULO I 

DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Art. 1º O estágio curricular obrigatório do curso de Teatro - Licenciatura 

da Escola de Música e Artes Cênicas obedecerá às seguintes normas. 

 

Art. 2º O estágio curricular obrigatório é componente da formação 

acadêmica, de caráter teórico-prático, que tem como objetivo principal 

proporcionar aos estudantes a aproximação com a realidade 

profissional, buscando o desenvolvimento de sua formação cultural, 

técnica, científica e pedagógica, com vistas ao exercício da profissão e 

cidadania. 

 

§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no Projeto 

Pedagógico do Curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e 

obtenção de diploma. 

 

§ 2º O estágio curricular obrigatório constitui-se de uma atividade que 

privilegia o diálogo crítico com a realidade profissional e favorece a 

articulação ensino-pesquisa-extensão.  

Art. 3º No convênio institucional com as redes de ensino públicas, a 

contrapartida da UFG será de caráter pedagógico, que vise à 

aproximação dos profissionais da instituição concedente com a produção 

acadêmica desenvolvida na universidade, por meio de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

CAPÍTULO I 

DOS COMPONENTES CURRICULARES 

 

Art. 4º No curso de Teatro - Licenciatura, o componente curricular 

Estágio Obrigatório de Licenciatura é ministrado durante quatro 

semestres. 

 

Art. 5º O componente curricular Estágio Obrigatório de Licenciatura, 

dividido em Estágios I, II, III e IV, possui carga horária total de 400 

horas, assim distribuídas: 96 horas para o primeiro semestre; 96 horas 

para o segundo semestre, 96 horas para o terceiro semestre e 112 horas 

para o quarto semestre. 
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CAPÍTULO II 

DA CARGA HORÁRIA 

 

Art. 6º O componente curricular Estágio Obrigatório de Licenciatura 

I, com carga horária de 96 horas, será realizado em 6 horas semanais, 

com as seguintes atividades: 

 

§ 1º 2h/a – distribuídas prioritariamente entre atividades de observação 

e atividades extraclasse no ensino formal (educação básica, educação 

de jovens e adultos, educação no campo, indígena e/ou quilombola) 

e/ou contextos comunitários e/ou projetos de extensão.  

 

§ 2º 4h/a – aulas teórico/práticas com o professor de estágio da EMAC, 

para orientação sobre a documentação de estágio, planejamento das 

atividades; orientação do relato de experiência; construção, 

instrumentalização e avaliação das práticas descritas nos parágrafos 1 

e 2 deste artigo. 

 

Art. 7º O componente curricular Estágio Obrigatório de Licenciatura 

II, com carga horária de 96 horas, será realizado em 6 horas semanais 

com as seguintes atividades:  

 

§ 1º 2h/a – distribuídas entre atividades de observação, semi-regência 

e atividades extraclasse no ensino formal (educação básica, educação 

de jovens e adultos, educação no campo, indígena e/ou quilombola) 

e/ou contextos comunitários e/ou projetos de extensão. 

 

§ 2º 4h/a – aulas teórico/práticas com o professor de estágio da EMAC, 

para orientação sobre a documentação de estágio, planejamento das 

atividades; orientação do relato de experiência; construção, 

instrumentalização e avaliação das práticas descritas nos parágrafos 1 

e 2 deste artigo. 

 

Art. 8º O componente curricular Estágio Obrigatório de Licenciatura 

III, com carga horária de 96 horas, será realizado em 6 horas semanais 

com as seguintes atividades:  

 

§ 1º 2h/a – distribuídas entre atividades de observação, semi-regência, 

regência e atividades extraclasse no ensino formal (educação básica, 

educação de jovens e adultos, educação no campo, indígena e/ou 

quilombola) e/ou contextos comunitários e/ ou projetos de extensão; 
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§ 2º 4h/a – aula teórica com o professor de estágio da EMAC, para 

orientação sobre a documentação de estágio, planejamento das 

atividades; orientação do relato de experiência; construção, 

instrumentalização e avaliação das práticas descritas nos parágrafos 1 

e 2 deste artigo. 

 

Art. 9º O componente curricular Estágio Obrigatório de Licenciatura 

IV, com carga horária de 112 horas, será realizado em 7 horas semanais 

com as seguintes atividades:  

 

§ 1º 3h/a – distribuídas entre atividades de observação, semi-regência, 

regência e atividades extraclasse no ensino formal (educação básica, 

educação de jovens e adultos, educação no campo, indígena e/ou 

quilombola) e/ou contextos comunitários e/ou projetos de extensão; 

 

§ 2º 4h/a – aula teórica com o professor de estágio da EMAC, para 

orientação sobre a documentação de estágio, planejamento das 

atividades; orientação do relato de experiência; construção, 

instrumentalização e avaliação das práticas descritas nos parágrafos 1 

e 2 deste artigo. 

 

Art. 10º Será possível o aproveitamento de até duzentas (200) horas da carga 

horária de estágio para os estudantes que comprovarem atuação como 

professores na educação básica, durante o período de vinculação à 

graduação em Teatro-Licenciatura, mediante análise da coordenação de 

estágio do curso. 

 

§ 1º Para a solicitação de aproveitamento de horas na educação básica 

para estágio obrigatório, o discente deve abrir um peticionamento e 

apresentar a documentação comprobatória. Posteriormente, a 

coordenação de estágio analisa a solicitação e realiza o parecer.  

 

§ 2º O aproveitamento do componente curricular de Estágio para 

estudantes procedentes de outras instituições de ensino superior só será 

possível quando realizado em cursos de graduação em Teatro - 

Licenciatura ou Artes Cênicas - Licenciatura.  

 

Art. 11º Será obrigatório que o estudante curse pelo menos um dos 

quatro estágios na educação básica. O próprio estudante deverá 

preencher a ficha de acompanhamento de campos de estágio 

obrigatórios (anexo II), para que o acompanhamento seja feito pelo 

professor orientador e pela coordenação de estágio.  
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Parágrafo único. O não cumprimento de pelo menos um dos campos 

de estágio na educação básica inviabilizará a conclusão das 400h do 

estágio. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO CAMPO DE ESTÁGIO 
 

Art. 12º O estágio referente aos componentes curriculares Estágio 

Obrigatório de Licenciatura I, II, III e IV é de ensino específico na 

área de Arte/Teatro.  

 

Art. 13º O estudante deverá estagiar em instituições que, 

preferencialmente, sejam públicas e possam dispor de um professor 

com formação em Teatro, Artes Cênicas ou áreas afins para 

supervisionar o estágio.  

 

Parágrafo único. A instituição-campo será indicada pelo estudante e 

definida em diálogo com o professor orientador, com a coordenação de 

estágio do curso, com o provável supervisor e mediante autorização do 

responsável legal pela concedente pretendida. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA CONCEDENTE DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

 

Art. 14º São consideradas instituições concedentes de estágio para o 

curso de Teatro - Licenciatura: escolas de ensino público e privado que 

desenvolvam atividades de Arte/Teatro, Ongs, Pontos de Cultura, 

Associações culturais, Projetos de Extensão da Emac/UFG ou outras 

instituições que desenvolvam atividades na área de Arte/Teatro.  

 

§ 1º Para qualificar-se como unidade concedente, a instituição deverá 

oficializar acordo com o Setor de Convênios da UFG, mediante 

solicitação formal à reitoria e apresentação da documentação exigida.  

 

§ 2º Os estágios também poderão ser realizados nas unidades 

acadêmicas, unidades acadêmicas especiais e nos órgãos da UFG. 

 

Art. 15º O estágio curricular obrigatório não poderá exceder dois anos 

na mesma instituição-campo, exceto quando se tratar de estudante com 
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deficiência. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DO 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

SEÇÃO I 

DO COORDENADOR DE ESTÁGIO 

 

Art. 16º O coordenador de estágio terá as seguintes atribuições:  

 

I - articular a elaboração de regulamento que atenda à especificidade 

do curso de Teatro-Licenciatura para o desenvolvimento do estágio, a 

ser aprovado pelo Conselho Diretor da EMAC, respeitando-se a 

legislação que dispõe sobre o estágio de estudantes, o Regulamento 

Geral dos Cursos de Graduação da UFG (RGCG) e a resolução que define 

a política de estágios dos cursos de licenciatura da UFG;  

II - coordenar e acompanhar os estágios curriculares;  

III - captar locais de estágio e solicitar a assinatura de convênios;  

IV - apoiar o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das 

atividades de estágio;  

V - promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos 

locais de estágio;  

VI - manter documentos atualizados e arquivados relativos ao estágio 

no curso de Teatro - Licenciatura, por período não inferior a cinco anos;  

VII - manter atualizada a lista de estagiários com respectivos campos 

de estágio;  

VIII - assinar a documentação de estágio do estudante, atribuição que, 

na sua ausência, ficará a cargo do vice-coordenador de estágio do curso 

ou do coordenador de curso. 

 

Parágrafo único. O vice-coordenador de estágio auxiliará o 

coordenador de estágio em suas atribuições e o substituirá em suas 

faltas e impedimentos. 

 

SEÇÃO II 

DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

Art. 17º O professor orientador de estágio é o docente da EMAC que 

responde pelo estagiário, realizando o seu acompanhamento cotidiano 

no decorrer do estágio. As suas principais atribuições compreendem: 
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I - auxiliar o estudante na escolha dos locais de estágio, em conjunto 

com o coordenador de estágio; 

II - auxiliar na elaboração do plano de atividades de estágio, 

apresentando-o para a análise do coordenador de estágio;  

III - preparar o estudante para a realização do estágio, orientando-o 

quanto a regras de convívio, posturas, linguagens, trabalho em equipe, 

respeito às hierarquias etc.; 

IV - visitar e avaliar a unidade concedente, visando conhecer o local, o 

tipo de atividade, o supervisor de estágio e as questões de segurança 

do ambiente no qual o estagiário irá exercer suas atividades (quando 

possível);  

V - acompanhar e orientar o estudante no desenvolvimento do seu 

estágio, compreendendo visita ao local de estágio, reuniões com o 

supervisor, apoio na elaboração do relato de experiência, avaliação de 

relatórios, dentre outras atividades; 

VI - assegurar a compatibilidade das atividades desenvolvidas no 

estágio curricular obrigatório com o currículo do curso;  

VII - comunicar à parte concedente do estágio as datas de realização 

das avaliações acadêmicas;  

VIII - divulgar datas e horários para avaliação das atividades 

desenvolvidas pelos estudantes que concluíram o estágio obrigatório;  

IX- promover a avaliação final do estágio, compreendendo reunião com 

o estagiário, relato de experiência, avaliação conjunta com o supervisor 

de campo, dentre outros procedimentos; 

X - assinar o plano de atividades e o relatório de atividades de estágio. 

  
  

SEÇÃO III 

DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 18º Ao estagiário cabem as seguintes atribuições: 

  

I - participar dos componentes curriculares  descritos, totalizando 100% 

de frequência;  

II - participar do planejamento do estágio e do processo de avaliação 

de seu desempenho; 

III - participar das orientações de estágio promovidas pelo professor 

orientador;  

IV - providenciar a documentação necessária para realização do estágio 

e as assinaturas necessárias em tempo hábil; 

V - firmar o termo de compromisso de estágio com a unidade 

concedente, com a interveniência obrigatória da unidade de ensino;  
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VI - atender ao estabelecido no termo de compromisso, celebrado por 

ocasião do início do estágio; 

VII - preencher o plano de atividades e submetê-lo à apreciação do 

professor orientador e do coordenador de estágio; 

VIII - preencher o relatório de atividades de estágio; 

IX - apresentar ao professor orientador e ao coordenador de estágio o 

relatório de atividades de estágio. 

 

Parágrafo único. a carga horária cumprida (a ser informada no 

relatório de atividades) deve ser igual ou maior que a prevista no termo 

de compromisso. 

 

X - acatar as normas da instituição em que está estagiando; 

XI - solicitar ao professor orientador e coordenação de estágio a 

mudança de local de estágio mediante justificativa, quando as normas 

estabelecidas e o planejamento do estágio não forem seguidos; 
 XII - buscar apoio junto à coordenação de estágio, professor orientador, 

supervisor de campo, caso necessário; 

 XIII - preencher e apresentar ao professor orientador, no início de cada 

estágio, a ficha de acompanhamento de campos de estágio obrigatório; 

 XIV - assinar toda a documentação de estágio. 
  

  
 SEÇÃO IV  

 DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

  
 Art. 19º O supervisor de estágio é o profissional da unidade concedente 

que realizará o acompanhamento do estudante durante o seu período 

de estágio, cabendo-lhe as seguintes atribuições:  

  

I - auxiliar o estagiário na elaboração do plano de atividades, no qual 

estarão estabelecidas as atividades a serem desenvolvidas, orientadas, 

supervisionadas e avaliadas no decorrer do estágio;  

II - fornecer planos de ensino, projetos pedagógicos da instituição/área 

e planejamentos de aula, oferecendo suporte pedagógico  ao estagiário 

na execução dos trabalhos a ele atribuídos;  

III - assinar o controle de frequência do estagiário no dia de realização 

da atividade descrita, atribuição que, na ausência do supervisor, ficará 

a cargo da direção da instituição-campo ou de alguém designado por 

esta; 

IV - manter contato com o professor orientador de estágio e/ou 

coordenador de estágio;  

V - assinar o plano de atividades e o relatório de atividades de estágio. 
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SEÇÃO V 

DA CONCEDENTE 

 

Art. 20º À concedente do estágio supervisionado compete: 

 

I - firmar com o estagiário o termo de compromisso de estágio curricular 

obrigatório, com a interveniência obrigatória da unidade de ensino;  

II - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao 

educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; 

III - designar o supervisor de estágio com formação em Teatro ou Artes 

Cênicas ou áreas afins, para dar a assistência necessária ao estudante;  

IV - informar ao estagiário as normas da escola, seus planejamentos, 

planos de curso e outros;  

V - assegurar ao estagiário todas as condições necessárias para a plena 

realização de seu estágio curricular obrigatório;  

VI - comunicar ao professor orientador quaisquer alterações nos 

horários dos estagiários e no plano de atividades apresentado pelo 

estagiário.  

 

CAPÍTULO VI 

DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO 

 

SEÇÃO I 

DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE) 

 

Art. 21º O estágio curricular obrigatório será precedido da celebração 

do termo de compromisso entre o estagiário e a concedente. 

 

Art. 22º O termo de compromisso deverá ser vistoriado pelo 

coordenador de estágio do curso antes de se disponibilizar as 

assinaturas para os demais envolvidos no processo de estágio.  

 

§ 1º O termo de compromisso deverá ser assinado pela coordenação de 

estágio de curso, pelo estagiário e pelo representante da instituição 

concedente.  

 

§ 2º A realização de estágio curricular obrigatório nas situações em que 

o professor orientador é também o supervisor, dispensará a celebração 

do termo de compromisso, mediante a matrícula no componente 



 

12 
 

curricular de estágio. 

 

Art. 23º No estágio curricular obrigatório, o estudante deve ser incluído 

na apólice de seguros contratada pela UFG. 

 

Art. 24º O pagamento de bolsa ao estagiário e auxílio transporte pela 

parte concedente é facultativo para o estágio curricular obrigatório. 

 

 

SEÇÃO II 

DO PLANO DE ATIVIDADES 

 

Art. 25º O plano de atividades consiste no detalhamento de como será 

realizado o estágio, demonstrando os objetivos, a metodologia e o 

cronograma a ser desenvolvido, conforme formulário da Prograd/UFG. 

 

Art. 26º O plano de atividades de estágio deverá ser submetido ao 

professor orientador e ao coordenador de estágio do curso para análise 

e aprovação. 

 

§ 1º O plano de atividades deverá ser assinado pela coordenação de 

estágio de curso, pelo professor orientador, pelo estagiário e pelo 

professor supervisor.  

 

§ 2º A realização de estágio curricular obrigatório nas situações em que 

o professor orientador é também o supervisor, dispensará a elaboração 

do plano de atividades, mediante a matrícula no componente curricular 

de estágio. A ementa do componente curricular e o plano de ensino da 

turma cumprem o papel de plano de atividades do estagiário. 

 

SEÇÃO III 

DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA  

 

Art. 27º A ficha de controle de frequência é um formulário próprio da 

Prograd/UFG e deverá ser preenchida ao longo do processo de estágio 

(registro dos encontros no campo de estágio).  

 

§ 1º As ações de estágio na instituição-campo deverão ser lançadas no 

controle de frequência com especificação de data, carga horária e 

atividade desenvolvida.  

 

§ 2º Ao término do estágio, o professor supervisor deverá assinar o 
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controle de frequência a fim de referendar o documento em questão.  

 

§ 3º Para concluir o estágio, o estudante deverá entregar o controle de 

frequência, devidamente preenchido, assinado e carimbado pela 

instituição-campo, para o professor orientador, que o encaminhará para 

a coordenação de estágio. 

 

SEÇÃO IV 

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

 

Art. 28º O relatório de atividades é um formulário próprio da 

Prograd/UFG e se difere entre relatório parcial e relatório final.  

 

Art. 29º O emprego do relatório parcial é optativo por parte do 

professor orientador. 

 

Parágrafo único. O relatório parcial, se adotado, deverá ser submetido 

à avaliação do professor orientador durante a consecução do estágio.  

 

Art. 30º O emprego do relatório final é obrigatório para fins de 

conclusão do processo de estágio.  

 

§ 1º As ações efetivamente desenvolvidas no campo deverão ser 

informadas no relatório de atividades, com o propósito de se realizar 

uma devolutiva sobre as atividades previstas no plano, avaliando-se as 

condições oferecidas pela concedente, o acompanhamento do professor 

supervisor, possíveis dificuldades encontradas, dentre outros.  

 

§ 2º Ao término do estágio, o relatório de atividades deverá ser 

assinado pelo estagiário, pelo professor supervisor, pelo professor 

orientador e pelo coordenador de estágio.  

 

§ 3º Para concluir o estágio, o estudante deverá entregar o relatório de 

atividades preenchido, assinado (por ele e pelo supervisor) e carimbado 

pela instituição-campo, para o professor orientador, que o encaminhará 

para a coordenação de estágio. 

 

SEÇÃO V 

DA AVALIAÇÃO  

 

Art. 31º A forma de avaliação do componente Estágio será indicada no 

plano de ensino, respeitando-se a liberdade de cátedra do professor. 
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Art. 32º O presente regulamento apenas sugere a consideração de 

critérios de avaliação bastante gerais como:  

 

I - participação efetiva nas atividades de orientação e campo; 

II - compatibilidade entre as ações desenvolvidas e o plano de atividades 

de estágio;  

III - qualidade da experiência de estágio (se relevante ou não, se 

satisfatória ou não, se agrega ou não à formação do estudante etc.);  

IV - capacidade inovadora ou criativa do estudante demonstrada através 

das atividades desenvolvidas; 

V - capacidade de reflexão sobre a ação de estágio, incluindo relato de 

experiência, a ser elaborado segundo parâmetros estabelecidos pelo 

professor orientador; 

VI - capacidade de diálogo com autores e estudos de referência. 

 

Parágrafo único. A pontuação e os critérios de cada avaliação, bem 

como o cálculo da nota final do estudante ficarão a cargo do professor 

orientador e serão especificados no plano de ensino deste.  
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TÍTULO II 
 

DO ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 

 

 

Art. 33º - O estágio curricular não obrigatório do curso de Teatro - 

Licenciatura da Escola de Música e Artes Cênicas obedecerá às seguintes 

normas. 

Art. 34º Estágio curricular não obrigatório é uma atividade opcional e 

quando realizado pelo estudante tem o intuito de ampliar sua formação 

por meio de experiências próprias da situação profissional, podendo 

envolver atividades interdisciplinares integrantes do processo formativo 

proposto pelo curso, previsto no PPC e com os devidos registros no 

histórico acadêmico. 

Parágrafo único. Estágio curricular não obrigatório é aquele 

desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular 

e obrigatória. 

 

CAPÍTULO I 

DOS REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO NÃO 

OBRIGATÓRIO 

Art. 35º Só poderá participar do estágio curricular não obrigatório o 

estudante que estiver regularmente matriculado e com frequência 

efetiva no curso ao qual está vinculado. 

Parágrafo único. Para realização de estágio não obrigatório no curso 

de Teatro - Licenciatura, o estudante deverá estar cursando no mínimo 

o segundo período.  

 

CAPÍTULO II 

DA CARGA HORÁRIA 

Art. 36º A carga horária a ser cumprida no estágio não obrigatório será 

estipulada por edital (quando houver) ou acordada diretamente entre a 

instituição concedente, o estagiário, o professor orientador e a Central 

de Estágios da UFG no Termo de Compromisso de Estágio. 
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Parágrafo único. O estágio curricular não obrigatório não poderá ser 

aproveitado como estágio curricular obrigatório. 

Art. 37º O estágio curricular não obrigatório poderá ser validado como 

atividade complementar. 

Parágrafo único. A validação da atividade de estágio curricular não 

obrigatório como atividade complementar poderá corresponder, no 

máximo, a 50% (cinquenta por cento) da carga horária prevista para 

atividades complementares, nos termos definidos no PPC do curso de 

Teatro - Licenciatura. 

 

CAPÍTULO III 

DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

Art. 38º Os estágios não obrigatórios poderão ser de ensino específico 

na área de Arte/Teatro ou em áreas interdisciplinares.  

 

Art. 39º O estudante poderá estagiar em instituições públicas ou 

privadas que possam dispor de um supervisor, preferencialmente, com 

formação em Teatro, Artes Cênicas ou áreas afins.  

 

Parágrafo único. A instituição-campo será indicada pelo estudante e 

definida em diálogo com o professor orientador, com a coordenação de 

estágio do curso, com o provável supervisor e mediante autorização do 

responsável legal pela concedente pretendida. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA CONCEDENTE DE ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 

 

 

Art. 40º São consideradas instituições concedentes de estágio para o 

curso de Teatro - Licenciatura: escolas de ensino público ou privado que 

desenvolvam atividades de Arte/Teatro, Ongs, Pontos de Cultura, 

Associações culturais, Projetos de Extensão da Emac/UFG ou outras 

instituições que realizem atividades na área de Arte/Teatro ou em áreas 

afins.  
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Parágrafo único. Os estágios também poderão ser realizados nas 

unidades acadêmicas, unidades acadêmicas especiais e nos órgãos da 

UFG. 

 

Art. 41º Para qualificar-se como unidade concedente, a instituição 

deverá oficializar acordo com o Setor de Convênios da UFG, mediante 

solicitação formal à reitoria e apresentação da documentação exigida.  

Parágrafo único. O estágio pode ser intermediado por agentes de 

integração devidamente conveniados com a UFG. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DO 

ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 

 

 

SEÇÃO I 

DO COORDENADOR DE ESTÁGIO  

 

 

Art. 42º O coordenador de estágio terá a seguinte atribuição: 

 

 

I - assinar o plano de atividades e o relatório de atividades de estágio. 

 

§ 1º O coordenador de estágio do curso receberá, da Central de Estágios 

da UFG, o plano de atividades para análise e assinatura. 

§ 2º Na ausência do coordenador de estágio do curso, o plano de 

atividades poderá ser assinado pelo vice-coordenador de estágio do 

curso, pelo coordenador de curso ou pelo diretor da unidade acadêmica. 

 

SEÇÃO II 

DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

Art. 43º O professor orientador de estágio terá as seguintes 

atribuições:  

 

I – orientar as atividades de estágio, juntamente com o estagiário e o 

supervisor, preceptor ou profissional colaborador do campo do estágio; 



 

18 
 

II - assinar o plano de atividades e o relatório de atividades de estágio. 

 

Parágrafo único. O professor orientador deverá fazer parte do quadro 

docente da área de Artes da Cena da Emac/UFG e será definido a partir 

de diálogo entre o estudante, o provável docente e a coordenação de 

estágio. 

 

SEÇÃO III 

DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 44º Ao estagiário cabem as seguintes atribuições: 

  
 

I – realizar o peticionamento segundo orientações da Prograd/UFG; 

 

II - preencher o plano de atividades e submetê-lo à apreciação da 

Central de Estágios da UFG; 

 

III - solicitar, junto à Central de Estágios ou ao agente integrador, o 

preenchimento do termo de compromisso e suas respectivas 

assinaturas; 

 

IV – participar do planejamento do estágio e do processo de avaliação 

de seu desempenho; 

V  – atender ao estabelecido no termo de compromisso, celebrado por 

ocasião do início do estágio;  

VI – respeitar o plano de atividades acordado com profissional 

supervisor da concedente, professor orientador do curso Teatro-

Licenciatura da UFG e coordenador de estágio do curso; 

VII – elaborar e entregar relatórios sobre seu estágio na Central de 

Estágio da UFG a cada seis meses; 

 VIII - assinar toda a documentação de estágio. 

 

 
 SEÇÃO IV  

 DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

  

Art. 45º O supervisor de estágio terá as seguintes atribuições: 
  



 

19 
 

I - auxiliar o estagiário na elaboração do plano de atividades, no qual 

estarão estabelecidas as atividades a serem desenvolvidas, orientadas, 

supervisionadas e avaliadas no decorrer do estágio;  

 

II - manter contato com o professor orientador de estágio e/ou a Central 

de Estágios da UFG;  

 

III - assinar o plano de atividades e o relatório de atividades de estágio. 

 

SEÇÃO V 

DA CONCEDENTE 

 

Art. 46º A concedente do estágio terá as seguintes atribuições: 

 

I - firmar com o estagiário o termo de compromisso de estágio curricular 

obrigatório, com a interveniência obrigatória da unidade de ensino;  

 

II - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao 

educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; 

 

III - designar o supervisor de estágio com formação em Teatro ou Artes 

Cênicas ou áreas afins, para dar a assistência necessária ao estudante;  

 

VI - comunicar ao professor orientador e à Central de Estágios da UFG 

quaisquer alterações nos horários dos estagiários e no plano de 

atividades apresentado pelo estagiário.  

 

 

SEÇÃO VI 

DO AGENTE INTEGRADOR 

 

Art. 47º O agente de integração terá as seguintes atribuições: 

I – identificar oportunidades de estágio; 

II – ajustar suas condições de realização; 

III – fazer o acompanhamento administrativo; 

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais; 

V – cadastrar os estudantes. 
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CAPÍTULO VI 

DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR NÃO 

OBRIGATÓRIO 

 

SEÇÃO I 

DO PLANO DE ATIVIDADES 

 
 

Art. 48º O plano de atividades do estágio curricular não obrigatório 

consiste no detalhamento de como será realizado o estágio naquele 

campo específico, demonstrando os objetivos, a metodologia e o 

cronograma a ser desenvolvido, conforme formulário estabelecido pela 

Central de Estágios. 

 

Art. 49º O processo será aberto pelo estudante o qual deverá preencher 

e assinar o plano de atividades de estágio. 

 

Parágrafo único. Antes de gerar o processo, o estudante deve realizar 

as seguintes ações:  

 

- verificar período mínimo do curso para realização de estágio não 

obrigatório;  

- verificar se o convênio com a concedente pretendida está vigente; 

- conferir informações sobre assinaturas de documentos e/ou 

contratos de estágio. 

 

Art. 50º O plano de atividades do estágio curricular não obrigatório 

elaborado nos termos deste regulamento deverá ser submetido à 

Central de Estágios da UFG para análise e aprovação. 

 

Art. 51º Após análise do processo pela Central de Estágios da UFG, 

serão solicitadas assinaturas do coordenador de estágio, do professor 

orientador e do supervisor da instituição concedente.  

 

Parágrafo único. O plano de atividades deverá ser assinado pelas 

partes envolvidas. 

 

 

SEÇÃO II 

DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE) 

 

Art. 52º Para que o termo de compromisso de estágio seja celebrado é 
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necessária a elaboração de plano de atividades de estágio, já preenchido 

e assinado, conforme descrito na seção anterior.  

Art. 53º Após assinaturas no plano de atividades, a Central de Estágios 

emitirá o TCE e encaminhará para a coleta das assinaturas eletrônicas 

(do discente, do representante legal da concedente e da diretoria da 

Central de Estágios – Prograd/UFG). 

Parágrafo único. Na situação em que o estágio se realizar via agente 

de integração (IEL, CIEE, AGIEL etc.), após as assinaturas completas no 

plano de atividades, o discente deverá enviá-lo para o agente integrador 

para a emissão do TCE e coleta das devidas assinaturas (do discente, 

do representante legal da concedente e da diretoria da Central de 

Estágios – Prograd/UFG).  

Art. 54º O termo de compromisso deve observar as seguintes diretrizes 

relativas à legislação e resoluções de estágio: 

- a jornada de atividade em estágio curricular não obrigatório a ser 

cumprida pelo estudante deverá ser compatível com as atividades 

acadêmicas e será definida de comum acordo entre a UFG, a parte 

concedente e o estudante; 

- no estágio curricular não obrigatório, o estudante deve ser incluído na 

apólice de seguros à custa da parte concedente; 

- nos estágios curriculares não obrigatórios, é compulsório que o 

estagiário receba o pagamento de bolsa estágio ou outra forma de 

contraprestação que venha a ser acordada no termo de compromisso, 

bem como auxílio transporte pagos pela instituição na qual realiza o 

estágio. 

Art. 55º É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha 

duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 

(trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias 

escolares. 

Parágrafo único. O recesso de que trata este artigo deverá ser 

remunerado. 

 

SEÇÃO III 

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ACOMPANHAMENTO 
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Art. 56º O relatório de atividades é um formulário próprio, conforme 

modelo disponibilizado pela PROGRAD/UFG.  

 

§ 1º As ações efetivamente desenvolvidas no campo deverão ser 

informadas no relatório de atividades, com o propósito de se realizar 

uma devolutiva sobre as atividades previstas no plano, avaliando-se as 

condições oferecidas pela concedente, o acompanhamento do 

supervisor, possíveis dificuldades encontradas, dentre outros.  

 

§ 2º Para concluir o estágio, o estudante deverá entregar o relatório de 

atividades preenchido e assinado à Central de Estágios da UFG. 

 

§ 3º O relatório de atividades de estágio deverá ser apresentado à 

Central de Estágios da UFG a cada seis meses.  

 

Art. 57º Para maiores informações relativas ao estágio não obrigatório, 

incluindo trâmites e gerenciamento de ações dessa forma de estágio, o 

estudante deverá consultar diretamente a Central de Estágios da UFG. 
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TÍTULO III  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 58º O estágio curricular, obrigatório ou não obrigatório, não cria 

vínculo empregatício entre as partes envolvidas. 

Art. 59º A jornada de atividade em estágio não poderá ultrapassar 6 

(seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 

 

Parágrafo único. Em período de férias ou em que não houver 

concomitância com outros componentes curriculares, a carga horária de 

estágio curricular poderá ser de até quarenta horas semanais. 

 

Art. 60º Cada supervisor poderá acompanhar no máximo 10 (dez) 

estagiários simultaneamente. 

Art. 61º O estágio, obrigatório ou não obrigatório, será interrompido: 

I - automaticamente, ao término do compromisso; 

II - por abandono, pelo estagiário, do local de estágio, conforme 

disposto no termo de compromisso; 

III - quando o estudante estiver em situação de formando e cumprida 

carga horária dos núcleos comum, específico e livre previstos no seu 

curso, mas necessita comprovar a carga horária de Atividades 

Complementares e/ou de componentes curriculares obrigatórios 

previstos em normas específicas; 

IV - quando o estudante integralizar o seu currículo e estiver a 15 dias 

da data de colação de grau oficial do seu curso; 

V - quando o estudante for excluído do quadro discente da UFG; 

VI - a pedido do estagiário, mediante justificativa que será analisada 

pelo coordenador de estágio do curso e pelo professor orientador de 

estágio; 

VII - quando o estagiário tiver comportamento funcional ou social 

incompatível com as normas éticas e administrativas do local de estágio; 

VIII - quando o estagiário deixar de cumprir o disposto no termo de 

compromisso; 
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IX - quando as instituições conveniadas deixarem de cumprir o disposto 

no termo de compromisso. 

Parágrafo único. O estudante poderá solicitar mudança de local de 

estágio, mediante justificativa que será analisada pelo professor 

orientador de estágio e pelo coordenador de estágio do curso. 

 

Art. 62º Os casos omissos serão resolvidos pelo diretor da unidade de 

ensino e/ou o coordenador de estágio do curso, de acordo com as 

resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura – 

CEPEC e/ou ouvidas as orientações da coordenação geral de estágios da 

UFG, no que couber. 

 

 

Goiânia, 10 de agosto de 2022. 
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ANEXO I 

 

Ementário das disciplinas de Estágio Obrigatório de 

Licenciatura 

 

 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE LICENCIATURA I – 96 h    

Estágio em ensino formal e/ou contextos comunitários e/ou projetos de 

extensão e/ou projetos de ensino. Estudo do campo de estágio a partir 

da observac ̧ão e/ou semiregência. Reflexão sobre a instituic ̧ão 

observada e o espac ̧o nela destinado à linguagem teatral, bem como 

sobre a interac ̧ão instituição/campo-comunidade. Legislac ̧ão e demais 

documentos oficiais de orientac ̧ão, vigentes para o ensino de teatro na 

Educac ̧ão Básica. Procedimentos éticos na realização do estágio. Debate 

e aprofundamento dos conceitos de didática, planejamento de aulas, 

metodologia, mediação e ensino-aprendizagem. O jogo teatral como 

metodologia de ensino-aprendizagem em teatro. Pedagogia do 

espectador. 

      

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE LICENCIATURA II – 96 h 

Estágio em ensino formal e/ou contextos comunitários e/ou projetos de 

extensão e/ou projetos de ensino. Observac ̧ão, semi-regência e 

regência de aulas e/ou atividades artístico-pedagógicas. O trabalho com 

pessoas com deficiência nos processos de ensino-aprendizagem de 

teatro. Teatro, gênero e sexualidade. Os elementos da linguagem teatral 

e sua abordagem em diversas metodologias de ensino de teatro, tais 

como metodologias centradas no texto, em motes temáticos, nas 

visualidades e outros recortes metodológicos.     

  

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE LICENCIATURA III – 96 h   

Estágio em ensino formal e/ou contextos comunitários e/ou projetos de 

extensão e/ou projetos de ensino. Desenvolvimento, aplicação e 

avaliação de sequência de atividades artístico-pedagógicas, utilizando 

os conhecimentos das técnicas e métodos teatrais e pedagógicos 

aprendidos durante o curso, incluindo apreciac ̧ão estética e 

contextualizac ̧ão sociocultural apropriadas ao campo de estágio. 

Diversidades étnico-raciais e ensino de teatro. Pedagogia do Oprimido. 

Teatro do Oprimido. Teatro em comunidades. 
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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE LICENCIATURA IV – 112h  

 

Estágio em ensino formal e/ou contextos comunitários e/ou projetos de 

extensão e/ou projetos de ensino. Desenvolvimento, aplicação e 

avaliação de projeto artístico-pedagógico, utilizando os conhecimentos 

das técnicas e métodos teatrais e pedagógicos aprendidos durante o 

curso, incluindo apreciac ̧ão estética e contextualizac ̧ão sociocultural 

apropriadas ao campo de estágio. Teatro, educação e infâncias. Mídias, 

tecnologias e o ensino de teatro.  
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ANEXO II 

 

Ficha de acompanhamento de Campos de Estágio Obrigatório 

Teatro-Licenciatura 

 

Nome do estudante:________________________________________ 

 

Matrícula:________________________________________________ 

 

 

Estágio Obrigatório de Licenciatura I 

Concedente: 

Número do processo: 

Professor orientador: 

Estágio realizado: 

 

(   ) Educação básica   (  ) Teatro comunitário  (   ) Projeto de 

extensão UFG     (  ) Outros. Especificar____________________ 

 

 

 

Estágio Obrigatório de Licenciatura II 

Concedente: 

Número do processo: 

Professor orientador: 

Estágio realizado: 

 

(   ) Educação básica   (  ) Teatro comunitário  (   ) Projeto de 

extensão UFG     (  ) Outros. Especificar____________________ 
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Estágio Obrigatório de Licenciatura III 

Concedente: 

Número do processo: 

Professor orientador: 

Estágio realizado: 

 

(   ) Educação básica   (  ) Teatro comunitário  (   ) Projeto de 

extensão UFG     (  ) Outros. Especificar____________________ 

 

 

Estágio Obrigatório de Licenciatura IV 

Concedente: 

Número do processo: 

Professor orientador: 

Estágio realizado: 

 

(   ) Educação básica   (  ) Teatro comunitário  (   ) Projeto de 

extensão UFG     (  ) Outros. Especificar____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


