
14/09/2020 11:01SEI/UFG - 1498848 - PORTARIA SEI

Página 1 de 7https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi…ef17d6c940fdc8293abf096cb1860ebd876cdf1bad96d882cb49e414851dd

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA

 

  

PORTARIA SEI Nº 149, DE 19 DE AGOSTO DE 2020

O DIRETOR DA ESCOLA DE AGRONOMIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o disposto no
Processo 23070.032402/2020-05 e Decisão proferida pelo
CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DE AGRONOMIA, no
dia 12/08/2020, RESOLVE,

 

Aprovar o Novo Regulamento de Estágio do Curso de Engenharia Florestal, na forma do
Anexo a este Instrumento. Esta Portaria entra em vigor na da data de sua aprovação pelo Conselho
Diretor da Escola de Agronomia.
 
 

Prof. Marcos Gomes da Cunha
Diretor da Escola de Agronomia/UFG

 
ANEXO:

 

 

CAPÍTULO 1
DA CARACTERIZAÇÃO

Art. 10 Para os fins do disposto neste Regulamento, o Estágio Curricular do Curso de
Engenharia Florestal nas modalidades Estágio Curricular Obrigatório e Estágio Curricular Não
Obrigatório, caracterizam-se pela inserção de seus estudantes nas atividades profissionais relativas à sua
formação, conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

 

Art. 20 O Estágio Curricular Obrigatório e o Estágio Curricular Não Obrigatório
caracterizam-se como um conjunto de atividades profissionais programadas e vivenciadas pelo
estudante quando da sua participação em situações reais no campo de trabalho, sob a orientação e
supervisão de profissionais habilitados.



14/09/2020 11:01SEI/UFG - 1498848 - PORTARIA SEI

Página 2 de 7https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi…f17d6c940fdc8293abf096cb1860ebd876cdf1bad96d882cb49e414851dd

 

Art. 30 O Estágio Curricular Obrigatório é parte da estrutura curricular do curso, sendo
de caráter obrigatório, com carga horária determinada no Projeto Pedagógico do Curso - PPC. Será
planejado, orientado, acompanhado e avaliado pelos professores da UFG em conformidade com o PPC,
regulamento de estágio e plano de ensino, devendo contar com o apoio do supervisor do local em que
está sendo realizado.

 

Art. 40 O Estágio Curricular Não Obrigatório constitui-se em atividades de formação
acadêmico-profissional do estudante, realizado por livre escolha do mesmo, e previstas no PPC. Tem
intuito de ampliar sua formação por meio de vivência de experiências da área florestal.

§ 10  As competências profissionais adquiridas por meio de vínculo formal de trabalho,
realizado concomitantemente com o curso, não poderão ser equiparadas, parcial ou totalmente, ao
estágio curricular obrigatório.

§20  Só poderá participar do estágio curricular não obrigatório o estudante que estiver
regularmente matriculado e com frequência efetiva no curso de Engenharia Florestal da UFG.

§ 30  O estudante deverá apresentar toda a documentação exigida pela Coordenação
Geral de Estágios da Pró-Reitora de Graduação.

 

Art. 50 A realização de estágio curricular obrigatório dentro das dependências da 
unidade acadêmica que abriga o curso, nas situações em que o professor orientador é também o
supervisor, dispensará a celebração do termo de compromisso e plano de atividades de estágio,
mediante a matrícula no componente curricular de estágio.

§ 10 Todos os termos da legislação de estágio são garantidos mediante a matrícula de
turma no componente curricular de estágio, bem como inclusão na apólice de seguros.

§20  A dispensa descrita no caput deste artigo não desobriga a elaboração, apresentação e
entrega do relatório de estágio.

§ 30  A ementa do componente curricular e o plano de ensino da turma cumprem o papel
de plano de atividades do estagiário.

Art. 60 As atividade de estágio curricular obrigatório serão validadas quando o aluno
comprovar realização de estágio no âmbito de  programas de intercâmbios, desde que apresente toda a
documentação exigida pela Diretoria de Relações Internacionais da UFG, ou de mobilidade
reconhecidos pela UFG e/ou que a instituição brasileira apresente convênio celebrado com a UFG.

Art. 70 A carga horária do estágio curricular não obrigatório não poderá ser aproveitada
como estágio obrigatório.

 

CAPÍTULO 2
DOS OBJETIVOS DOS ESTÁGIOS

 

Art. 80 O Estágio Curricular Obrigatório têm como objetivos:
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I. Proporcionar ao estudante o intercâmbio de informações e experiências concretas que
o prepare para o efetivo exercício da profissão;

II. Criar condições para que o estudante analise e trate as informações de forma
sistemática, para expô-las e sustentá-las, tanto por escrito como oralmente, capacitando -o(a) a
compreender a realidade em seus aspectos social, político e econômico;

III. Oportunizar ao estudante condições para que o mesmo reflita, ética e criticamente,
sobre as informações e experiências recebidas e vivenciadas, exercitando-se na diagnose situacional e
organizacional, no processo de tomada de decisão e na pesquisa da realidade sócio-política, econômica
e cultural;

IV. Proporcionar ao estudante uma visão prática do funcionamento de uma empresa ou
instituição de pesquisa, familiarizando-o com o ambiente de trabalho;

V. Facilitar, para a empresa, o recrutamento e a seleção de profissionais com os perfis
adequados aos seus interesses, além de estimular a criação de canais de cooperação com a universidade
na solução de problemas de interesse comum;

VI. Permitir ao estudante, através do contato com a realidade empresarial, diagnosticar e
propor alternativas e soluções para os problemas observados, com a devida sustentação teórica;

VII. Propiciar ao estudante a orientação que o direcione à análise crítica e
contextualizada da dinâmica da prática profissional de sua área nas organizações estudadas;

VIII. Propiciar ao estudante condições de auto-afirmação, pela possibilidade de
identificar-se profissionalmente.

 

CAPÍTULO 3
DO CAMPO DE ESTÁGIO

 

Art. 90 Os estágios poderão ser realizados:
I-  nas unidades acadêmicas, unidades acadêmicas especiais e nos órgãos da UFG;
II-  com pessoas jurídicas de direito privado e nos órgãos da administração pública

direta, autárquica e fundacional de qualquer um dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos
Municípios;

III-  com profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados e ativos em
seus respectivos conselhos de fiscalização profissional;

IV-  produtores rurais devidamente cadastrados em órgão competente.
 
Art. 10. Poderão ser supervisores os profissionais com nível superior em cursos da área

de Ciências Agrárias, conforme determinado pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).
 
Art. 11.  Para a realização do estágio curricular obrigatório ou não obrigatório, será

necessária a celebração de termo de convênio entre a UFG e o campo de estágio, quando este for
externo à UFG, termo de compromisso firmado pelo estudante, pela parte concedente e pela UFG, bem
como a análise da compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no
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termo de compromisso.
Paragrafo único. O estágio pode ser intermediado por agentes de integração

devidamente conveniados com a UFG, mediante condições e critérios estabelecidos no regulamento de
estágio do curso, os quais devem estar em consonância com a política de estágio da UFG, e a Resolução
CEPEC N0 1557R

 

CAPÍTULO 4
DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Arti. 12.  O Estágio Curricular Obrigatório deve ser realizado, preferencialmente,
seguindo a periodização sugerida no PPC e atender aos requisitos necessários para matrícula.

§10  São condições básicas para o estudante realizar Estágio Curricular, exceto na
condição prevista no Artigo 50:

I - Estar habilitado conforme Projeto Pedagógico do Curso;
II - Assinar o Termo de Compromisso;
III - Elaborar o Plano de Atividades de Estágio, conjuntamente com orientador e

supervisor, com a finalidade de planejar as atividades a serem desenvolvidas e demonstrar, de modo
geral, o que se pretende realizar;

IV - No Estágio Curricular Obrigatório, o discente deve estar resguardado por seguro de
acidentes pessoais por meio de empresa seguradora contratada pela UFG. No Estágio Curricular Não
Obrigatório, a contratação de seguro é responsabilidade da concedente.

V - As atividades dos estágios não devem começar antes da assinatura de todos os
documentos.

§ 20 A carga horária do estágio obrigatório, segundo a Resolução CEPEC N0 1557R,
deverá ser cumprida da seguinte maneira:

I - No máximo seis horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais,
II - A carga horária poderá ser de até 40 (quarenta) horas semanais, no limite de oito 

horas/dia sem a concomitância com outros componentes curriculares.

§ 30 A Carga horária do estágio curricular Não Obrigatório não deverá superar 4 (quatro)
horas/dia.

§ 40 O estudante que estiver com a matrícula trancada não poderá estagiar em quaisquer
das modalidades de Estágio.

 

Art. 13. Os documentos de que tratam o Artigo 110 e §10  serão nato digitais e todo o
processo será protocolado na Plataforma SEI/UFG. Todo o procedimento poderá ser encontrado no
endereço https://engenhariaflorestal.agro.ufg.br.

Paragrafo único. Nos casos de estágio obrigatório via agente de integração, toda a
documentação deverá ser protocolada na Pró-Reitoria de Graduação da UFG.

 

https://engenhariaflorestal.agro.ufg.br/
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CAPITULO 5
COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO

Art. 14. O coordenador de estágio de cada curso terá as seguintes atribuições: I-
 articular a elaboração de regulamento que atenda à especificidade de cada curso para o
desenvolvimento do estágio, a ser aprovado pelo conselho diretor da unidade acadêmica ou colegiado
da unidade acadêmica especial, respeitando-se o Estatuto e Regimento da UFG, resolução específica e a
legislação vigente;

II-  coordenar e acompanhar os estágios curriculares;
III-  buscar, avaliar e definir os 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 aos estágios no respectivo

curso, por período não inferior a cinco anos;
VII-  manter atualizada a lista de estagiários com respectivos campos de estágio;
VIII-  indicar o professor orientador para o estagiário;
IX-  assinar e carimbar o termo de compromisso do estudante, atribuição que, na sua

ausência, ficará a cargo do vice-coordenador de estágio do curso ou do coordenador de curso.

§10  Na ausência do vice-coordenador de estágio, e coordenador de  curso o termo de
compromisso poderá ser assinado pelo diretor da unidade acadêmica.

§20  O coordenador de estágio e o vice-coordenador receberão 16 horas-aula em cada
semestre, independente de orientação de estudantes.

 
Art. 15. O professor orientador de estágio terá as seguintes atribuições:
I-  auxiliar o estudante na escolha dos locais de estágio, em conjunto com o coordenador

de estágio;
II-  planejar, acompanhar, orientar e avaliar as atividades de estágio, juntamente com o

estagiário e o supervisor, preceptor ou profissional colaborador do local do estágio;
III-  assinar os documentos a que se referem o estágio.

§10  Cada docente orientador poderá ter no máximo cinco (05) estudantes orientados por
semestre.

§20  Cada docente orientador receberá 16 horas-aula para cada orientado de estágio
obrigatório, em cada semestre.

 
Art. 16. O estagiário terá as seguintes atribuições:
I-  participar do planejamento do estágio e do processo de avaliação de seu desempenho;
II-  seguir o regulamento estabelecido para o estágio;
III-  entregar, na coordenação de estágio do curso, uma via do termo de
compromisso de estágio com todas as assinaturas exigidas e respectivos carimbos;
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IV-  atender ao estabelecido no termo de compromisso, celebrado por ocasião do início
do estágio;

V-  elaborar e entregar relatório sobre seu estágio, na forma, no prazo e nos padrões
estabelecidos no regulamento de estágio.

 

CAPÍTULO 6
DA INTERRUPÇÃO

 

Art. 17. 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 cumpriu a carga horária dos núcleos comum, específico,  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;
IX-  quando as instituições conveniadas deixarem de cumprir o disposto no Termo de

Compromisso.

 

CAPÍTULO 7
DA AVALIAÇÃO

 

Art. 18. Todos os tramites referentes à avaliação do estágio (atividades avaliativas,
pesos, notas, datas) serão estabelecidos a cada semestre pela coordenação de estágio e professores
orientadores do semestre vigente. Será informado aos estudantes pelo plano de curso da disciplina e
cadastrado no SIGAA.

§10  A entrega de relatório das atividades executadas pelo estudante será obrigatória e
deverá constar como atividade avaliativa.

§20  O modelo de relatório é apresentado no ANEXO 1
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CAPÍTULO 8
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 19. Situações não previstas serão discutidas entre a Pró-Reitoria de Graduação, a
Coordenação Geral de Estágios da PROGRAD, Coordenação de estágio e o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Florestal da Escola de Agronomia.

Referência: Processo nº 23070.032402/2020-05 SEI nº 1498848


