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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 6/2021/PROGRAD/UFG

Processo nº 23070.004389/2021-77

Goiânia, 27 de janeiro de 2021.

 

Aos(Às) Diretores(as), Coordenadores(as) de Curso e Coordenadores(as) de Estágio das Unidades Acadêmicas
da UFG, 

  

Assunto: Orientações documentação/processos de Estágio obrigatório

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.004389/2021-77.

Prezados (as) Senhores (as),

 

1. Por meio deste informamos que, desde agosto de 2020, a PROGRAD, por meio da Diretoria de
Desenvolvimento Acadêmico, adotou o fluxos de processos e documentos de estágio obrigatório dos
estudantes da UFG por meio da plataforma SEI;

2. Tal, medida, já prevista no Plano de Gestão apresentado em 2018, visa, não só agilizar os
processos para celebração dos documentos de estágio, mas também diminuir o fluxo de pessoas e papéis,
neste momento de pandemia, iniciado em 2020, bem como a necessidade de manutenção de arquivos dos
documentos �sicos gerados;

3. Para implantação dos novos fluxos, foram realizadas, em julho de 2020, reuniões com as
coordenações de estágios de todos os cursos de graduação da UFG, incluindo as coordenações gerais de
estágios da UFJ e UFCAT. Além disso, temos prestado apoio con�nuo a todos os que demandam dirimir
dúvidas durante a ambientação ao processo;

4. Este o�cio tem o principal intuito de reiterar as etapas necessárias à criação dos referidos
processos:

4.1. O Coordenador de Estágios do curso deverá iniciar o processo, denominado Graduação:
Estágio Obrigatório Individual ou  Graduação: Estágio Obrigatório Cole�vo (esta opção aplica-se
apenas àqueles casos em que um grupo de estudantes fará estágio num mesmo local, sob a supervisão
de um mesmo profissional e orientação de um mesmo professor);

4.2. Deverá ser inserido no processo documento, em formato pdf., re�rado do SIGAA,
contendo a lista dos estudantes matriculados na turma, para documentar a matrícula prévia do
estudante no componente curricular de estágio;

4.3. Deverá ser inserido documento denominado Termo de Compromisso de Estágio
Obrigatório (individual ou cole�vo, a depender do �po de processo); Este documento, após
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preenchimento, deverá ser assinado pelo Coordenador de estágios do curso, estudante e responsável
legal pela concedente;

4.4. Deverá ser inserido documento denominado Plano de A�vidades de Estágio Obrigatório 
(individual ou cole�vo, a depender do �po de processo); Este documento, após preenchimento, deverá
ser assinado pelo Coordenador de estágios do curso, estudante, supervisor (via liberação para
assinatura externa) e orientador;

4.5. Somente após matrícula, preenchimento e assinatura dos Termos de Compromisso e
Planos de A�vidades os estudantes estarão legalmente aptos a iniciar as a�vidades de estágio;

4.6. Ao fim do estágio obrigatório, os Coordenadores de Estágios dos cursos deverão inserir
o documento denominado Ateste Estágio Obrigatório  (individual ou cole�vo, a depender do �po de
processo), preencher os campos do formulário, assinar e concluir o processo.

4.7. Na ausência do Coordenador de estágios do curso, podem assinar o Vice coordenador de
estágios, o Coordenador de Curso, o Diretor ou Vice diretor da unidade acadêmica;

4.8. Havendo necessidade de u�lização de Termo Adi�vo de Compromisso de Estágio, este
deverá ser assinado Coordenador de estágios do curso, estudante e responsável legal pela concedente;

5. Recomendamos que os processos permaneçam nas unidades acadêmicas, organizados em
blocos internos, para fácil acesso, caso necessário;

6. Caso haja necessidade encaminhar o processo para outra unidade acadêmica para assinatura
de algum documento (por exemplo, o orientador é docente em outra unidade; o estágio é na própria UFG e
o supervisor está em outra unidade), tal disponibilização do documento deverá ser feita via inclusão em
bloco de assinatura;

7. Caso o estágio seja por meio de convênio com Agente Integrador, recomendamos que,
preferencialmente, o TCE seja celebrado por meio da plataforma digital do próprio agente. Após, o arquivo
em pdf. do referido documento deve ser incluído no processo SEI (em subs�tuição ao item 4.3 deste o�cio
circular);

8. Recomendamos o acesso aos tutoriais e infográficos disponibilizados pela PROGRAD e pelo
CIDARQ, que estão no sí�o eletrônico da PROGRAD.

9. Enviamos, em documento anexo (doc. SEI 1832805), e-mail enviado pelo CIDARQ em
31/12/2020 ra�ficando as orientações inerentes a processos de estágios por meio do SEI.

10. Quanto à documentação para defesas de relatórios de estágio obrigatório:

10.1. O Coordenador de Estágios do curso deverá iniciar novo processo, denominado
Graduação: Estágio Obrigatório Individual ou  Graduação: Estágio Obrigatório Cole�vo (esta opção
aplica-se apenas àqueles casos em que um grupo de estudantes fará uma apresentação cole�va das
a�vidades de estágio, sendo avaliados por uma mesma banca);

10.2. Deverá ser inserido documento denominado Nomeação de banca - Defesa de Relatório
de Estágio. Este documento deverá ser assinado pelo Coordenador de estágios do curso;

10.3. Caso se aplique, as unidades podem criar e inserir documentos adicionais, tais como:
planilha de notas da defesa do relatório de estágio;

10.4. Deverá ser inserido documento denominado Ata de defesa de Relatório de Estágio. Este
documento deverá ser assinado por todos os componentes da banca;

10.5. Não devem ser inseridos os arquivos dos relatórios de estágio, estes deverão ser
arquivados, em formato �sico ou digital, na unidade acadêmica do curso.

11. Programaremos novas reuniões para dirimir dúvidas e realizar capacitações referentes a este
fluxo processual;
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12. Con�nuamos à disposição para o atendimento pontual à docentes e servidores que estejam
movimentando tais processos.

 

Agradecemos a todo apoio e colaboração durante este par�cular momento de transição para implantação de
novo fluxo processual. 

 

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por Rosângela De Oliveira Alves Carvalho, Diretora, em
28/01/2021, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1832693 e o código CRC 47B974AD.

Avenida Esperança s/n, Alameda Ingá – Quadra B – Edi�cio B1 – Prédio da Reitoria – Térreo - Bairro Campus Samambaia
- Telefone: (62) 3521-1070

CEP 74690-900 Goiânia/GO - h�ps://www.ufg.br/
protocolo.cidarq@ufg.br   

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.004389/2021-77 SEI nº 1832693
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