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Memória da reunião da Coordenação Geral de Estágios – PROGRAD/UFG com 
os coordenadores de estágio de curso- Regional Goiânia. 

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas 
e quinze minutos reuniram-se os coordenadores de estágios dos cursos da UFG, 
Regional Goiânia e o Coordenador Geral de Estágios da PROGRAD, Lawrence 
G. Lopes, com o objetivo de apresentação da proposta de criação da Central de 
Estágios (curricular não obrigatório) para Regional Goiânia. Compareceram os 
Coordenadores e/ou seus representantes dos seguintes cursos da Regional 
Goiânia: Psicologia, Artes Visuais, Nutrição, Engenharia de Produção, Engenharia 
Mecânica, Engenharia de Transportes, Sistemas de Informação, Educação Física, 
Engenharia Ambiental, Medicina, Relações Públicas, Dança, Matemática, 
Geografia, Design Gráfico, Enfermagem, Engenharia Física, Jornalismo, 
Agronomia, História, Ciências Biológicas (Bacharelado), Ecologia e Análise 
Ambiental, Engenharia Civil e Letras/Libras. Compareceram também a 
representante da Comissão de Estágios do Cepae e o Pró-reitor de Graduação, 
prof. Luiz Mello.  O prof. Lawrence deu as boas vindas e passou a palavra ao prof. 
Luiz Mello que agradeceu a presença de todos e repassou informes gerais sobre 
a matrícula, às próximas chamadas do Sisu e também sobre a chamada pública; 
mencionou sobre as mudanças que estão sendo discutidas nas câmaras 
superiores da UFG relacionadas à resolução de preenchimento das vagas 
remanescentes que contemplará, caso aprovada, a adoção do Enem e, também, 
possíveis mudanças no RGCG, entre outros informes. Em seguida, o prof. 
Lawrence deu alguns informes sobre o edital de seleção de estagiários da UFG-
Regional Goiânia e os procedimentos para contratação dos mesmos; relatou 
sobre a nova apólice de seguro (dados informados por e-mail); sobre o mural de 
estágios (site Prograd) e sobre o Termo de Compromisso de Estágio (TCE) 
Coletivo, que está disponibilizado na página da Prograd e pode ser utilizado. O 
prof. Lawrence começou, então, apresentar a proposta da criação de uma Central 
de Estágios (Reg. Goiânia) que funcionaria para os estágios curriculares não 
obrigatórios, centralizando nesta, a entrega, arquivo dos documentos e divulgação 
de vagas, entre outros objetivos, para isso sugeriu um fluxograma a ser seguido. 
Com essa proposta, a parte burocrática seria repassada para a Central, porém 
está garantida a parte pedagógica do estágio para os cursos, ou seja, todo o 
planejamento e acompanhamento deverão continuar sendo feitos pelo curso. Os 
professores Marcus André e Ravi questionaram sobre o fluxo de estágio não 
obrigatório, em que o professor orientador deveria preencher com o supervisor de 
estágio o Plano de Atividades, previamente ao preenchimento do Termo de 
Compromisso, que para eles não estaria sendo útil e que deveria voltar à prática 
anterior, em que os planos eram entreguem pelo estudante já preenchidos, 



cabendo apenas uma avaliação das atividades. Sobre esse assunto o prof. 
Lawrence relembrou as reuniões de 2015, em que esse assunto foi discutido e 
decidido por unanimidade a mudança no fluxo; após uma breve consulta no 
plenário percebeu-se ausência de consenso, perpetuando a idéia da manutenção 
do atual fluxo, mas respeitando a posição do curso que quiser trabalhar da forma 
antiga (plano de atividades já preenchido). Continuando a apresentação da 
sugestão do fluxo da Central de Estágios, todos concordaram com a proposta, a 
qual se encontra em anexo. O prof. Lawrence ainda falou sobre a possibilidade de 
certificar o professor orientador, como forma de valorização, desde que toda 
documentação tenha sido entregue na Central. Não havendo nada mais a tratar a 
reunião terminou às nove horas e quarenta minutos. Eu, Samuel Cavalcante da 
Silva, lavrei e assino a presente memória que também será assinada pelo 
Coordenador Geral de Estágios. 


