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1              

 

                                                                                  

    Obrigatório realizados pelos discentes do curso de Agronomia da Escola de Agronomia 

da Universi                               e orientar todos aqueles responsáveis e 

participantes.  

Esse documento reúne, sistematiza e disciplina as diretrizes e os procedimentos para 

                                                  -                                       

                                                                                  

Todas as Normas que regem os Estágios Curriculares Obrigatório e Não Obrigatório 

do Curso de Agronomia baseiam-se na Lei 11.788/2008 (BRASIL, 2008); na Resolução 

CEPEC 1538/2017 (UFG, 2018a); na Resolução - CEPEC Nº 1557R (Reeditada com as 

alterações introduzidas pelas Resoluções - CEPEC Nº 1612, de 30 de novembro de 2018, e Nº 

1661, de 29 de novembro de 2019) (UFG, 2019); e no Projeto Pedagógico do Curso de 

Agronomia (UFG, 2018c). 
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2 O                    

 

2.1 MODALIDADES DE ESTÁGIO 

 

O estágio curricular apresenta duas modalidades, a saber: 

 

 Estágio Curricular Não Obrigatório: realizado em Ciências Agrárias ou áreas afins, 

de livre escolha do discente; 

 

 Estágio Curricular Obrigatório: desenvolvido em forma de componente curricular 

pertencente ao Núcleo Comum Obrigatório, em Ciências Agrárias, de livre escolha do 

acadêmico, envolvendo atividades práticas. 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

                               e                    Não Obrigatório são componentes 

da formação acadêmica, de caráter teórico-prático                                  

proporcionar aos discentes a aproximação com a realidade profissional, materializando o 

desenvolvimento de sua formação                                                           

                                        

Objetiva, ainda, proporcionar ao discente uma visão prática do                  

                                -                                                    

                                                                            

                                             permitindo a identificação                 

quanto às atividades profissionais.  

                                                                                        

                                                                                             

                                                                                      

                                                                                              

                                                                       profissional aos seus 

quadros. 

 

2.3                   
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Os estágios poderão ser realizados, segundo a Resolução - CEPEC Nº 1557R (UFG, 

2019) 

 

 Nas unidades acadêmicas, unidades acadêmicas especiais e nos órgãos da UFG; 

 Com pessoas jurídicas de direito privado e nos órgãos da Administração Pública 

direta, autárquica, fundacional de qualquer um dos Poderes da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios; 

 Com profissionais liberais de nível superior da grande área de Ciências Agrárias 

devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional; 

 Produtores rurais, devidamente cadastrados em órgão competente;  

 

 Todos os campos de estágios                                                

                                        gronomia, objeto do está                           

                                                                                         

do discente             

 

  Coordenação de Estágios do Curso                                             

                                       e                                  -se, também, 

indicações por parte de docentes, discentes e comunidade em geral. 

 

 

2.4 REQUISITOS                                

 

São condições básicas para o(a) discente realizar Estágio Curricular: 

 Estar habilitado, conforme item 2.4.1 ou 2.4.2 deste Regulamento; 

 Assinar o Termo de Compromisso (APÊNDICE A); 

 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 (APÊNDICE A); 

 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, o seguro fica sob a responsabilidade da concedente. 
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 As atividades dos estágios não devem começar antes da assinatura de todos os 

documentos. 

 

2.4.1                                    

 

Constitui-se em atividade de formação acadêmico-profissional opcional podendo ser 

realizado a partir do segundo semestre do curso de Agronomia. A jornada de atividades    

                                              I              ensino, a parte conc           

                                                                                             

                                                                                                

                                                                                            

                                                                      

A realização do Estágio Curricular Não Obrigatório condiciona-se a: 

 Estar matriculado no curso de Agronomia da UFG; 

 Estar cursando, pelo menos, o segundo semestre letivo do curso; 

 Apresentar a documentação exigida pela Coordenação Geral de Estágios da Pró-

reitoria de Graduação da Universidade Federal de Goiás (PROGRAD/UFG) 

(https://ce.prograd.ufg.br/p/14120-formularios). 

 

2.4.2 Es                             

 

Integra a estrutura curricular do curso, sendo de caráter obrigatório, com carga 

horária e duração determinada no                                                      

                                       R (UFG, 2019                       da seguinte 

maneira: 

            eis horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais, considerando o 

discente que realiza, além da disciplina de Estágio Curricular Obrigatório, alguma 

disciplina presencial; 

 A carga horária poderá ser de até 40 (quarenta) horas semanais, no limite de 8 (oito) 

horas/dia sem a concomitância de componentes curriculares; 

                                                                                       

e/ou nacionais. 
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O discente deve, ainda: 

 Estar regularmente matriculado no curso de Agronomia e na disciplina de Estágio 

curricular obrigatório; 

 Ter sido aprovado em 79% (setenta e nove por cento)                       

                                                                               

de Agronomia; 

 Cumprir as disciplinas que sejam pré-requisitos de Estágio Curricular Obrigatório, 

caso existam. 

 Apresentar a documentação exigida pela coordenação de e          curso de 

Agronomia para esse fim. 

O discente que estiver com a matrícula trancada     poderá estagiar em qualquer das 

modalidades de Estágio. 

 

2.5                                      

 

2.5.1                estágio 

 

O coordenador de estágio deverá ser um professor efetivo do curso de Agronomia, 

lotado na Escola de Agronomia, tendo as seguintes atribuições (UFG, 2018b): 

 Articular a elaboração                                             o curso para o 

desenvolvimento do estágio a ser aprovado pelo Conselho D                  

                                                                 -se              

                                                               

 Coordenar e acompanhar os estágios curriculares; 

                                                                                       

 Apoiar o planejamento, acompanhamento                                          

 Promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos locais de estágio; 

 Manter documentos atualizados e arquivados na Secretaria do Curso               

                                           anos; 

                                                                             

 Indicar o professor orientador para o discente; 

 Assinar e carimbar o termo de compromisso e plano de atividades do           

                                              o do vice diretor ou diretor da unidade; 
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A disciplina Estágio Curricular Obrigatório terá a seguinte distribuição de carga 

horária: o(a) coordenador(a) de estágio recebe 10% da carga horária e as demais horas serão 

divididas entre os professores orientadores em função do número de orientandos. 

 

2.5.2 Supervisão 

 

                                                                               

                                                                                         

inseguranças que ainda o acompanhe                                                       

suas atividades diárias com o objetivo de cumprir o plano de trabalho. 

Os        s Curriculares deverão ser supervisionados                           

                                                                                            

         

 

São atribuições do supervisor: 

 Orientar o discente estagiário quanto às normas estabelecidas pela empresa; 

 Verificar se as atividades a serem realizadas no estágio estão de acordo com o perfil 

profissional do curso; 

 Controlar a frequência do estagiário na ficha própria (APÊNDICE A); 

                                                                                        

o orientador; 

 Contatar o orientador ou a Coordenação de estágio, caso haja necessidade; 

                                                                                     

Coordenação de estágios do curso de Agronomia; 

                                                                           

(APÊNDICE B); 

                                            , conforme item 2.7; 

 Participar de reuniões com a coordenação de estágios, se necessário. 

 

2.5.3 Orientação 
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                                                     Coordenação de estágios e o 

supervisor do                                                                             

do curso de Agronomia da EA/UFG, em concordância com as atividades constantes no plano. 

As orientações de Estágio Curricular Obrigatório obedecerão ao limite máximo de 

quatro orientações por ano. Caso o professor não esteja disponível para orientar em 

determinado semestre, deverá comunicar por escrito à Coordenação de estágio, com as 

devidas justificativas. 

 

São atribuições do orientador (UFG, 2018b): 

 

 Auxiliar o discente na                                                              

            

                                                                                     

discente                                                                            

 Assinar o plano de atividades e os relatórios de estágio; 

 Contatar o supervisor e estagiário visando o fiel cumprimento do plano de atividades, 

caso necessário; 

 Propor medidas ao supervisor e estagiário visando à correção de possíveis desvios; 

 Avaliar o desempenho do                                                      

 Orientar a elaboração e a correção do Relatório de Atividades de Estágio (APÊNDICE 

B); 

 Entregar o Relatório de Atividades de Estágio (APENDICE B) impresso e assinado, 

bem como as fichas de avaliação e de frequência do acadêmico (APENDICE      

Coordenação de Estágio. 

 

2.6 O ESTAGIÁRIO 

 

São atribuições do estagiário: 

 

2.6.1 Estágio Curricular Não             
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 Escolher a área de realização                         Coordenação de estágio; 

 Providenciar, antecipadamente à saída para o estágio,                       

Coordenação geral de estágios da PROGRAD/UFG (https://prograd.ufg.br/p/31275-

estagio-nao-obrigatorio); 

 Elaborar o plano de atividades de         juntamente com o orientador e o supervisor; 

 Executar as atividades previstas no plano de estágio; 

                                                                                

                       

 O discente só poderá iniciar o Estágio Curricular Obrigatório após a sua formalização 

perante a UFG; 

 Estar em constante contato com o supervisor, visando o bom andamento do estágio. 

 

2.6.2                                

 

                                                                             

                        

 Cumprir os pré-requisitos da disciplina exigidos no Projeto Pedagógico do Curso de 

Agronomia vigente. 

 Providenciar, antecipadamente à saída para o estágio, a documentação necessária 

(APÊNDICE A)          -      ecretaria Acadêmica da Escola de Agronomia. Todos 

os                                  Secretaria Acadêmica da Escola de Agronomia 

já assinados pela Empresa/Pessoa Física, pelo supervisor e pelo orientador, com 

antecedência mínima de quatro dias úteis da data do início do Estágio Curricular 

Obrigatório; 

                                                           o orientador e supervisor; 

                                                                               

                       

             C                          consonância                                

                                          quando as normas estabelecidas e o 

planejamento não estiverem sendo seguidos; 

                    realização                                                        

Coordenação de estágio por meio da documentação pertinente para ser analisado e 

aprovado, de acordo com os critérios estabelecidos no item 2.5.3 deste regulamento; 

https://prograd.ufg.br/p/31275-estagio-nao-obrigatorio
https://prograd.ufg.br/p/31275-estagio-nao-obrigatorio
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  O discente só poderá iniciar o Estágio Curricular Obrigatório após a sua formalização 

perante a UFG; 

 Executar as atividades previstas no plano de estágio; 

 Estar em contato constante com o supervisor e o professor orientador visando o 

adequado cumprimento do plano de atividad                               

                                                                             

atividades e entregar uma cópia impressa ao orientador, devidamente assinada; 

                                                                                   

100% (cem por cento); 

 Apresentar as atividades de Estágio Curricular Obrigatório, sob a forma de pôster, em 

data e horário estipulados pela Coordenação de estágio, ou realizar defesa perante 

banca examinadora composta por orientador, supervisor (ou substituto de nível 

superior) e convidado (profissional de nível superior), em data a ser combinada entre 

aluno e membros da banca, seguindo o prazo limite estabelecido pela Coordenação de 

estágio. A documentação deverá ser entregue, pelo orientador, na Secretaria de curso. 

 

2.7 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do discente no Estágio Curricular Obrigatório                            

do estágio pelo orientador e supervisor e, ao seu término, pelo                            

Estágio e sua apresentação sob a forma de pôster ou defesa. As fichas de avalição seguem um 

modelo padrão (APÊNDICE A). 

A avaliação do Relatório de Atividades de Estágio, sob a forma de pôster ou defesa, 

será realizada pelos supervisores e professores do curso, sendo obrigatória a participação dos 

orientadores daquele semestre.                                  

 

 Nota do orientador, 20%; 

 Nota do supervisor, 30% e, 

 Média da nota de avaliação na apresentação do pôster ou defesa, 50%. 

 

                            discente que: 

 

 Tiver frequência de 100% da carga horária da disciplina; 
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 Entregar o Relatório de Estágio Curricular Obrigatório referente às atividades 

desenvolvidas (APÊNDICE B); 

 Obtiver média final suficiente para aprovação, conforme valor fixado no Regulamento 

Geral dos Cursos de Graduação (UFG, 2019). 

 

Caso a avaliação do supervisor durante o estágio seja inferior a 6,0 (seis), o discente 

estará automaticamente reprovado na disciplina. 

O discente que não obtiver média suficiente para aprovação deverá se matricular 

novamente na disciplina de Estágio Curricular Obrigatório. 

Os casos omissos serão analisados pela Coordenação de estágio e pelos membros do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), ouvidos os demais envolvidos, se necessário. 

 

2.8 DESLIGAMENTO DO ESTÁGIO 

 

A interrupção do estágio, obrigatório ou não obrigatório, segue o artigo 28 do RGCG 

(UFG, 2018b). 

Segundo a Resolução CEPEC 1661 apud                                       

                                                                                          

                                                                                         

                                                          

  



15 

 

3 REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm>. 

Acesso em: 01 set. 2018. 

 

UFG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Resolução CEPEC 1538/2017.            

                                                                                      

                                              

<https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CEPEC_2017_15

38.pdf > Acesso em: 01 set. 2018a. 

 

UFG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Resolução CEPEC 1557R/2019. 

(Reeditada com as alterações introduzidas pelas Resoluções - CEPEC Nº 1612, de 30 de 

novembro de 2018, e Nº 1661, de 29 de novembro de 2019) Disponível em: 

http://www.direito.ufg.br/up/12/o/Resolucao_CEPEC_2017_1557R.pdf. Acesso em: 17 fev. 

2020. 

 

UFG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Projeto pedagógico do curso de 

graduação em Agronomia. Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 

Agronomia, grau acadêmico Bacharelado, modalidade presencial, da Escola de Agronomia, 

Regional Goiânia, para os alunos ingressos a partir de 2012. Disponível em: 

<https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CEPEC_2016_14

30.pdf> Acesso em: 01 set. 2018c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
http://www.direito.ufg.br/up/12/o/Resolucao_CEPEC_2017_1557R.pdf


16 

 

APÊNDICES 



APÊNDICE A – Documentação necessária à realização do Estágio Curricular Obrigatório. 

Nº Documento Cópias Sítios 

1 Plano de atividades de estágio 3 https://agronomia.agro.ufg.br/p/28132-estagios-do-curso-de-graduacao-em-agronomia 

2 
Termo de compromisso de estágio 

curricular obrigatório 
3 https://agronomia.agro.ufg.br/p/28132-estagios-do-curso-de-graduacao-em-agronomia 

3 Carta de apresentação 1 https://agronomia.agro.ufg.br/p/28132-estagios-do-curso-de-graduacao-em-agronomia 

4 Orientação ao supervisor de estágio 1 https://agronomia.agro.ufg.br/p/28132-estagios-do-curso-de-graduacao-em-agronomia 

5 Ficha de frequência 1 https://agronomia.agro.ufg.br/p/28132-estagios-do-curso-de-graduacao-em-agronomia 

6 Requerimento de saída para estágio 3 https://agronomia.agro.ufg.br/p/28132-estagios-do-curso-de-graduacao-em-agronomia 

7 Notificação de matrícula 1 https://agronomia.agro.ufg.br/p/28132-estagios-do-curso-de-graduacao-em-agronomia 

8 
Recibo de entrega de documentos à 

Coordenação de Estágios 
2 https://agronomia.agro.ufg.br/p/28132-estagios-do-curso-de-graduacao-em-agronomia 

9 Ficha de avaliação pelo supervisor 1 https://agronomia.agro.ufg.br/p/28132-estagios-do-curso-de-graduacao-em-agronomia 

10 Ficha de avaliação pelo orientador 1 https://agronomia.agro.ufg.br/p/28132-estagios-do-curso-de-graduacao-em-agronomia 

11 Ficha de avaliação do pôster 1 https://agronomia.agro.ufg.br/p/28132-estagios-do-curso-de-graduacao-em-agronomia 

12 

Ata de avaliação da defesa do 

Relatório de Estágio Curricular 

Obrigatório  

1 https://agronomia.agro.ufg.br/p/28132-estagios-do-curso-de-graduacao-em-agronomia 
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APÊNDICE B – Modelo do relatório de Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório. 

   V         F                

                    

     Ó    F                            B     Ó    

 
 

                            

                     

           

 -                   

                      

                

                

                            

 
 

  F     Õ              H       

 Na descrição dos itens atentar-se estritamente ao relato das atividades realizadas. 

 Utilizar aproximadamente 30 linhas por resposta (se necessário a inclusão de linhas, seguir as orientações 

do editor de texto: clicar em Tabela, Inserir, Linhas. 

 Não incluir gráficos, tabelas, figuras, etc. 

 Caso utilize abreviações incluir as respectivas denominações. 

 Utilizar redação de forma clara e objetiva. 

 

1.               BJ   V   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2.                  V                                    
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3.   F                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       Õ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.                    

 

 

 

 

 

 

 

6.   F  Ê      B B      F     
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7.                

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

J                        Ó      V               : 

                   

  

 

 

      ____________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

                          

 

      ____ ____ _____  

 

 

__________________________________________ 

                               

 
 

 


