
Memória da reunião da Coordenação Geral de Estágios 

PROGRAD/UFG - Regional Goiânia 

 

 Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas da 

manhã, reuniram-se na sala de reuniões da Reitoria da UFG: a coordenadora geral de 

estágio da PROGRAD, professora Rosângela de Oliveira Alves Carvalho; Kelly Núbia 

Pereira da Silva, representante do CIEE; Rúbia Guedes Barros e Maicon Alves da Silva, 

representantes do IEL; e os coordenadores de estágios dos cursos de graduação, 

modalidade bacharelado, conforme planilha ao final deste documento. 

 A Pró-Reitora de Graduação, professora Jaqueline Araújo Civardi, se 

apresentou, agradeceu a presença de todos e todas e ressaltou que a Pró-Reitoria está à 

disposição e aberta para demandas das coordenações de estágio dos cursos e suas 

Unidades Acadêmicas. Do mesmo modo, ressaltou a intenção de estabelecer um diálogo 

entre a Pró-Reitoria e as Unidades Acadêmicas. Por fim, pediu para que todos os 

coordenadores de estágio do curso se apresentassem para que ela os conhecesse. 

 A coordenadora geral de estágios da PROGRAD, professora Rosângela de 

Oliveira Alves Carvalho, inaugurou a reunião agradecendo a presença de todos e todas e 

solicitou que as dúvidas referentes a estágio fossem dirimidas ao longo da reunião. 

Após, apresentou a equipe da Central de Estágios composta por Bruno Jubé, Juliana 

Luis e Silva, Rogério Marques Júnior e Sabrina Lima. E, além dos integrantes 

supracitados, a coordenadora enfatizou o auxílio do setor de convênios coordenado pela 

servidora Yasmine Petini. 

 Em seguida,  apresentou a estatística do ano 2018 com os seguintes dados: mais 

de 4.600 discentes por mês matriculados em disciplinas de estágio obrigatório; 2.450 

em estágio não obrigatório sendo 196 do edital interno da UFG. 

 A coordenadora enfatizou que intenta-se aumentar esse ano o número de 

estudantes em  estágio não obrigatório visto que, nesses casos específicos, o aluno tem 

percepção de bolsa - que auxilia na diminuição da evasão, um dos grandes objetivos da 

gestão do ensino superior.  

 Foi apresentado um aumento tímido do número de vagas do edital interno da 

UFG devido à contenção orçamentária não sendo autorizados pela Pró-Reitoria de 

Administração e Finanças (PROAD) os pedidos de vagas para estagiários nas unidades 

acadêmicas dada a impossibilidade de arcar com novas bolsas. Ademais, também não 

foi possível aumentar o valor das bolsas existentes. 

 Enfatizou, a existência dos 30% de reserva de vagas para negros (pretos e 

pardos) e 10% de vagas reservadas para pessoas com deficiência, garantidos por lei e 

decreto, um movimento de inclusão de pessoas que antes não tinham a oportunidade de 

realizar estágio não obrigatório. Em resposta, uma das coordenadoras de estágio do 

curso ressaltou que deve-se pensar também em formas de inclusão de indígenas no 

edital interno já que - por diversas razões, inclusive, pela dificuldade linguística - esses 

estudantes não conseguem estágio dentro ou fora da universidade. 



 Apresentou o campus de Firminópolis que recebe estudantes dos cursos da saúde 

(medicina, odontologia, farmácia, enfermagem e nutrição) para estágio obrigatório  - no 

total, 220 discentes no ano de 2018. Neste espaço, o servidor Mauro, Técnico-

Administrativo, é responsável pela agenda, alojamento, alimentação e transporte dos 

alunos que estagiam no referido campus. Como uma das formas de contrapartida, a 

universidade, por meio dos docentes dos cursos participantes, tem ofertados cursos de 

formação continuada aos servidores dos municípios circunvizinhos. 

 Ato contínuo, apresentou e destacou a importância das principais legislações e 

resoluções que norteiam as atividades de estágio: Lei de estágio nº 11.788/2008; 

RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557 - Aprova o Regulamento Geral dos Cursos de 

Graduação (RGCG); Resolução CEPEC nº 1538/2017 -  Disciplina os estágios 

curriculares obrigatórios e não obrigatórios dos cursos de bacharelado; Resolução 

CEPEC nº 1539/2017 - Define a política de estágios dos cursos de Licenciatura. Todas 

as resoluções estão disponíveis em: https://prograd.ufg.br/p/7187-legislacao-diretrizes e 

devem ser lidas atentamente por todos os(as) coordenadores(as) de estágio dos cursos. 

 Uma dúvida frequente que foi sanada durante a reunião foi sobre o 

aproveitamento de competências adquiridas por meio de vínculo formal de trabalho 

como atividades de estágio obrigatório, o que é mais comum nos cursos de licenciatura 

mas está previsto também para os de bacharelado. O RGCG prevê essa disposição mas 

deve também estar previsto no Projeto Pedagógico de Curso e o caso específico do 

aluno que possui comprovação de vínculo formal de trabalho deve ser analisado pelo 

coordenador de estágio de curso para fazer o aproveitamento dessas horas. Caso o PPC 

do curso não preveja esse aproveitamento, o coordenador de estágio do curso recebe a 

solicitação formal do discente e, em seguida, encaminha para apreciação pelo Núcleo 

Docente Estruturante e deferimento pelo Conselho Diretor da unidade. Cabe salientar 

que o aproveitamento é da carga horária, total ou parcial, da disciplina de estágio e não 

das avaliações como relatórios de atividades de estágio e arguição, quando há. Além 

disso, o RGCG não permite o aproveitamento das atividades de estágio não obrigatório 

como estágio obrigatório. 

 Uma questão foi fortemente evidenciada durante a reunião: caso o aluno 

necessite, em situação excepcional, realizar o estágio obrigatório antes do período de 

matrícula, é extremamente importante comunicar oficialmente (por e-mail ou via SEI) 

para a Coordenadora Geral de Estágio os dados do(a) discente (nome, número de 

matrícula, data de nascimento) para que seja realizada a inclusão desse discente na 

apólice do seguro. Essa comunicação é importante pois não é possível identificar quais 

os alunos que estão realizando estágio obrigatório antes da matrícula da disciplina. Cabe 

ressaltar que os contratos com a seguradora são anuais. 

 Incentivou-se a realização, pelas coordenações de estágio do curso, de uma 

reunião no semestre precedente à saída dos discentes para estágio obrigatório com a 

intenção de dirimir todas as dúvidas. 

 Ressaltou-se a necessidade de enviar via e-mail (roalves@ufg.br e 

estagiosprograd@gmail.com) ou via SEI os regulamentos de estágio atualizados para 

que a PROGRAD possa enviar à SECOM para realizar a unificação da formatação e, 

finalmente,  fazer o upload no site. É necessário também enviar as portarias de 

https://prograd.ufg.br/p/7187-legislacao-diretrizes


nomeação ao cargo de coordenador de estágio de curso anexando o e-mail e demais 

contatos para atualização na PROGRAD e em seus sítios eletrônicos. 

 Um pedido que a coordenadora geral fez é que os coordenadores de estágio 

realizem junto ao Conselho Diretor uma reflexão sobre o período mínimo de realização 

de estágio não obrigatório, para que os acadêmicos possam conhecer o mundo do 

trabalho de forma mais precoce. Lembrou que, como trata de uma modalidade de 

estágio de  caráter opcional, não precisa necessariamente ser uma atividade específica 

da área técnica do curso, mas deve agregar formação ao discente. 

 Ato contínuo, foi apresentado o servidor Paulo de Oliveira Neto, responsável 

pelo CIDARQ, que estava presente na reunião para orientar sobre o arquivamento dos 

documentos de estágio obrigatório nas unidades acadêmicas. O servidor explicou que a 

UFG obedece à Lei Nacional de Arquivos, também apresentou a todos (as) o SIGA 

(Sistema de Gestão de Arquivo) e a tabela de temporalidade que estabelece as diretrizes 

de arquivo de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Adiante, explicou que o estágio 

obrigatório é tratado como disciplina, portanto, deve seguir as mesmas definições de 

arquivo do planejamento e organização curricular sendo a guarda da documentação de 

caráter permanente assim como o Projeto Pedagógico do Curso e a documentação do 

histórico escolar do discente. Ressaltou que essa guarda permanente não significa toda a 

documentação referente ao estágio e sim a documentação necessária e que a necessidade 

destes, por sua vez, deve ser avaliada pela Comissão de Avaliação de Documentos do 

CIDARQ por meio de uma solicitação de Assistência Técnica feita pela Unidade 

Acadêmica, via SEI. 

 A professora Rosângela mostrou as peças iniciais da campanha publicitária do 

edital interno da UFG que está no site e aparecerá nas televisões dos Restaurantes 

Universitários. Essa campanha foi concretizada em conjunto com a SECOM para que 

todos os discentes da UFG conheçam a Central de Estágios e consultem o seu sítio 

eletrônico. 

 A fim de dirimir as dúvidas constantes sobre a cobertura dos seguros, foi 

ratificado que a apólice atual contempla apenas os alunos em estágio obrigatório e as 

vagas do edital interno do estágio não obrigatório e que esta situação advém de 

determinação do TCU, aplicada a todas IFES. 

 Ato contínuo, lembrou que no ano de 2018 houve a 1ª mostra de estágio no 

CONPEEX  em que quase 60 trabalhos foram apresentados. Foi uma experiência 

enriquecedora, mas não havia comissão de avaliação dos trabalhos sendo a 

coordenadora geral de estágio a única avaliar a apresentação de todos os trabalhos. Por 

esse motivo, a professora realizou um convite para a composição de uma comissão para 

as avaliações dos pôsteres do CONPEEX desse ano e agradeceu publicamente aqueles 

que já aceitaram esse convite. 

 A professora pediu ajuda aos coordenadores de estágio dos cursos para que 

estimulem e apoiem os alunos que estão indicados ao Prêmio IEL de estágio e informou 

que o módulo Central de Estágios no SIGAA para gestão do estágio na modalidade não 

obrigatório está em fase de pré-produção e, em breve, serão realizadas reuniões e 

oficinas para capacitar os coordenadores de estágio dos cursos. 



 A professora informou que a PROGRAD tem uma programação para visitar 

todas as unidades acadêmicas. Foi programada uma agenda de visitação para ainda este 

semestre conversar com os diretores, os coordenadores de curso, os coordenadores de 

estágio do curso e, se possível, o núcleo docente estruturante da Unidade Acadêmica. 

 Por fim, a professora agradeceu imensamente a presença de todos e todas. 

Afirmou que continuará com os propósitos de fortalecimento da política de estágios na 

UFG, ação que só avançará com a ajuda e colaboração de todos os coordenadores de 

estágio dos cursos. 
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