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ESTÁGIOS CURRICULARES OBRIGATÓRIO (ECO) 

 

O Estágio Curricular Obrigatório (ECO), no âmbito do curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas, é desenvolvido em escolas públicas (escola-campo) das redes federal, estadual e municipal 

de ensino, desde que estejam formalmente conveniadas com a UFG.  

Conforme consta no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da Licenciatura em Ciências 

Biológicas, o estágio curricular obrigatório possui carga horária total de 400 horas, sendo essa dividida 

entre três componentes curriculares, a saber: ECO I (100h); ECO II (100 h) e ECO III (200 h).  

Para mais informações sobre a dinâmica das atividades de estágio poderão ser obtidas no PPC 

do curso (clique aqui).  

Formalização das atividades de estágio obrigatório 

 A partir do 1˚ semestre de 2020, todo o processo de formalização das atividades de estágio 

passou a ocorrer por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI/UFG). A abertura do processo é 

feita pela Coordenação de Estágio do curso, que em conjunto com os professores responsáveis pela 

disciplina, confeccionam o Termo de Compromisso de Estágio e o Plano de Atividades de Estágio. 

ATENÇÃO: O estudante só poderá cursar as disciplinas de estágio, se estiver regularmente 

matriculado no curso.  

 Após a elaboração do Termo de Compromisso e do Plano de atividades, os documentos são 

disponibilizados para assinatura pelos estudantes. Essa assinatura também é realizada via SEI/UFG.  

IMPORTANTE: Caso o estudante nunca tenha acessado o SEI/UFG, o seu primeiro acesso deverá ser 

feito pelo perfil “usuário externo”, com o e-mail informado no momento da primeira matrícula do 
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curso (aconselha-se após esse primeiro acesso, substituí-lo pelo e-mail institucional). Caso o estudante 

não tenha ou não se recorde da senha, ele poderá fazer seu cadastro ou recuperá-la por meio da 

opção “esqueci minha senha”, respectivamente.  

ATENÇÃO: A assinatura do termo de compromisso e do plano de estágio pelo estudante é requisito 

fundamental para que se dê início às atividades de estágio. Sem a assinatura desses documentos, o 

estudante não estará coberto pelo seguro contratado pela UFG.  

Mais informações podem ser obtidas a partir dos links disponibilizados abaixo: 

● Novo fluxo de documentos - Estágio curricular obrigatório - clique aqui.  

● Cadastro de processos de estágio curricular obrigatório na UFG - clique aqui.  

● Documentação geral da UFG para ECO - clique aqui 

Outros documentos, modelos e templates utilizados nas disciplinas de ECO: 

● Controle de frequência no estágio - clique aqui 

● Modelo do Relatório Final do Estágio - clique aqui 

Aproveitamento da atuação profissional por meio de vínculo formal de trabalho  

Se aplica a estudantes, que já atuam como professores na educação básica, sob as seguintes 

condições: 

● Ter vínculo formal de trabalho com unidade escolar ofertante de educação básica, estando no 

período referente ao estágio, contratado e atuando como docente em disciplinas de Ciências 

e/ou Biologia, nos ensinos fundamental e médio.  

○ É necessária a comprovação documental do vínculo e da(s) disciplina(s) ministradas 

pelo estagiário. 

● O estudante deve ter cumprido o dobro da carga horária, a qual solicita dispensa, ministrando 

as disciplinas de Ciências e/ou Biologia, na escola em que está formalmente vinculado. 

○  O cumprimento da carga horária acima indicada, de modo total ou parcial, deverá ter 

ocorrido em um período concomitante a ela à disciplina de ECO III ou anterior a ela.  

● O aproveitamento da carga horária poderá ser concedido até o limite de 150 (cento e 

cinquenta horas), sendo aplicada apenas para a disciplina de Estágio Curricular Obrigatório III 

(ECO III).  

● Documentos necessários para instrução do processo: 

○ carteira e/ou contrato de trabalho com período de início da admissão, carga horária 

e função e 
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○ declaração assinada pela direção ou coordenação da escola, contendo turmas/séries 

em que ministra aula, disciplina, início do contrato e carga horária semanal. 

Os estudantes interessados em solicitar o aproveitamento de sua atuação profissional, 

deverão fazê-lo via SEI/UFG. Fluxo do processo - clique aqui   

 

ESTÁGIOS CURRICULARES NÃO-OBRIGATÓRIOS REALIZADOS EM ÓRGÃOS, EMPRESAS, ONG E 

PESSOAS FÍSICAS 

O estágio curricular não-obrigatório é remunerado e desenvolvido enquanto uma atividade 

opcional ao processo formativo do estudante, no intuito de “ampliar sua formação por meio de 

vivência de experiências próprias da situação profissional, podendo envolver atividades 

interdisciplinares integrantes do processo formativo proposto pelo curso, previsto no Projeto 

Pedagógico do Curso e com os devidos registros no histórico acadêmico” (PROGRAD, 2020, s/d). 

Documentação geral de estágio não-obrigatório - clique aqui 

Termo de Compromisso do estudante que realiza estágio fora da UFG - clique aqui 

Plano de atividades de estágio realizado fora da UFG  - clique aqui 

Controle de frequência no estágio - clique aqui 

Modelo do Relatório Final do Estágio - clique aqui 

 

OUTROS DOCUMENTOS/INFORMES 

Calendário Estágio Curricular Obrigatório (2020-1) - clique aqui 

Apólice de Seguro 2020: clique aqui 

Mural de estágio - clique aqui 

Legislação e resoluções de  estágio - clique aqui 

Instituições conveniadas com a UFG para a realização de estágio - clique aqui 

Passo a passo para realização de convênio - clique aqui 

Perguntas mais frequentes sobre convênio para estágio - clique aqui 
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