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COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIOS

Memória da reunião da Coordenação Geral de Estágios – PROGRAD/UFG com
os Coordenadores de cursos de Licenciatura UFG- Regional Goiânia.

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas
reuniram-se,  na  Sala  de Reuniões da Reitoria  da  UFG;  os  coordenadores de
estágios dos cursos de Licenciatura da UFG Regional Goiânia. A Coordenadora
Geral de Estágios da PROGRAD, Rosângela de Oliveira Alves Carvalho abriu a
reunião agradecendo a presença de todos, e falou da reestruturação que passa a
PROGRAD,  citando  que  a  Central  de  Estágios  conta  agora  com  apenas  2
servidores: Bruno Cézar Ramos Jubé e Juliana Luís e Silva, enfatizando que com
o  Concurso  Público  em  aberto  possa  amenizar  tal  situação  e  falou  da
restruturação da PROGRAD, que passará a ser dividida em 3 Diretorias: Diretoria
de  Formação  Acadêmica  (Estágios,  Programas  e  Projetos,  Monitoria  e  PET);
Diretoria de Sistemas e Diretoria de Ensino. Em seguida ela pediu aos presentes
que se apresentassem e fez a apresentação da Servidora Yasmine Petine, do
Setor de Convênios e Kelly Núbia e Rosineide Vieira, do CIEE, representando
Agentes de Integração que tem Convênio com a UFG. Após esse momento a
Professora Rosângela apresentou uma Estatística do Estágio na UFG segundo o
último senso: 4008 alunos em Estágio Obrigatório, 4040 alunos em Estágio Não
Obrigatório,  1596 Convênios Vigentes 30 Agentes Integradores.  Ela colocou a
questão do Seguro pago aos alunos, que até o final de 2017 contemplava todos
os alunos mas que após uma decisão contra o Instituto Federal de Sergipe, o
mesmo  ficou  somente  para  os  alunos  matriculados  na  disciplina  de  Estágio.
Segundo  a  Professora  Rosângela  essa  situação  causa  desconforto  e
preocupação pois muitos alunos realizam aulas práticas e estão sem o seguro.
Essa situação está sendo discutida pela Reitoria, e nesse sentido o Reitor da
UFG,  Professor  Edward  vai  levar  essa  questão  no  fórum da  ANDIFES como
também a Professora Flávia Aparecida, Pró-Reitora de Graduação vai levar essa
questão no Fórum de Pró- Reitores de Graduação em Brasília mas lembra que
essa questão envolve também a Procuradoria Federal. Logo após a Professora
Rosângela apresentou a Legislação Vigente na UFG acerca de Estágios: a Lei de
Estágio 11788/2008; a Resolução CEPEC 1577- Novo Regulamento Geral dos
Cursos de Graduação (RGCG);  Resolução CEPEC 1538,  que regulamenta  os
Estágios do Cursos de Bacharelado e Resolução CEPEC 1539 que regulamenta
os Estágios dos Cursos de Licenciatura e enfatiza que todos devem estar atentos
as normas vigentes  para assim dar um caráter mais normativo deixando de lado
a questão pessoal da Coordenação. Lembra que para o Estágio Obrigatório, na
Licenciatura, é necessário a matrícula do aluno na disciplina Estágio e que essa
exige a carga horária de 100% de frequência, como também a preferência na
busca de Escolas Públicas como Campo de Estágio.  A Professora Rosângela



falou que no caso de início de Estágio antes das Matrículas  deve-se enviar para
a Central de Estágios e-mail como o nome, CPF, data de nascimento dos alunos
para serem enviados a Seguradora e que a documentação deverá ser preenchida
e que o aluno não poderá deixar de ser matriculado na época da matrícula ou
também  o  Coordenador  pode  oferecer  a  disciplina  no  período  de  verão.  Foi
levantada a questão dos horários de estágio e a Professora Rosângela orientou
que as disciplinas de Estágio sejam cadastradas no SIGAA com flexibilização de
horários. Lembrou que a carga horária para a realização de Estágios é de 6 horas
diárias (30 semanais) ou 8 horas diárias (40 horas semanais) desde que o aluno
não esteja  com mais  nenhuma disciplina  a cumprir.  No caso do Estágio  Não
obrigatório  deve-se  estar  atento  ao  preenchimento  correto  da  documentação,
envolvendo a questão do respeito as datas pois não são assinados Termos com
datas retroagidas, como também deve ser respeitado o tempo mínimo para que
um  aluno  possa  iniciar  um  estágio,  que  está  na  página  da  PROGRAD  e
principalmente no Projeto Pedagógico de Curso e que isso não pode ser alterado
senão  por  meio  de  mudança  no  mesmo.  A Professora  Rosângela  pediu  aos
presentes  que  verifiquem  na  página  da  PROGRAD  os  tempos  mínimos  lá
publicados e caso haja alguma inconsistência comunicar a Coordenação Geral de
Estágios.  Como na reunião com os Coordenadores dos cursos de Bacharelado
ocorrido  hoje  pela  manhã,  em  que  muitos  presentes  colocaram  que  após  a
criação da Central de Estágios perderam o controle sobre a situação dos alunos
pois  não  recebem informações  acerca  da  vida  dos  estagiários,  assinando  os
Planos  de  Atividades  mas  depois  não  conseguem  mais  informações,   a
Professora  Rosângela  colocou  que  vai  orientar  a  Central  de  Estágios  enviar
mensalmente relatórios aos Coordenadores de Estágio com essas informações.
Ela enfatizou que é necessário que os Coordenadores de Estágio busquem um
acompanhamento mais próximo com os estagiários também do não obrigatório
pois existem situações constrangedoras que o aluno passa no campo de Estágio
que não tem como serem relatadas e isso é importante tanto para o aluno, para a
UFG  e  para  os  Agentes  de  Integração  estarem  melhorando  os  campos  de
Estágio. Os Coordenadores devem estar atentos na questão das atividades que
os alunos estarão desenvolvendo durante os estágios não obrigatórios para que
os mesmos não fujam demais daquilo que acreditam que estão dentro dos seus
campos de atuação mas saber também flexibilizar para que os mesmos possam
ter  oportunidades  para  ampliarem  seus  conhecimentos.  O  Professor  Kleber
Figueiredo,  Coordenador  do  Programa  PET enfatizou  que  é  importante  estar
atento as essas atividades pois o Estágio Não Obrigatório pode ser aproveitado
como Atividade Complementar e também auxilia na ampliação do conhecimento
do aluno. A Professora Rosângela colocou da necessidade do maior controle dos
Relatórios dos alunos pois caso os mesmos não sejam entregues os alunos ficam
bloqueados na Central de Estágio e também podem bloquear as vagas de Estágio
oferecidas nos Editais de Estágio da UFG. Esse controle também favorece no
caso dos alunos que estão em atitudes irregulares dentro dos estágios (matrícula
trancada, fora do período mínimo etc.) pois esses casos são comunicados aos



Agentes  de  Integração  para  as  devidas  providências.  Foi  ressaltada  a
necessidade do envio e atualização das portarias de Coordenação de Estágio
para a Central de Estágio pois somente assim poderemos agilizar o acesso do
Coordenador de Estágio ao SIGAA como também na questão das assinaturas dos
documentos. Informou também que está em fase de implantação a plataforma do
Estágio dentro do SIGAA que facilitará um maior controle dos Estágios da UFG
mas  é  um  processo  que  está  em  fase  de  discussão  ainda.  A  Professora
Rosângela apresentou a página da PROGRAD e o Menu Estágios e salientou que
é  de  extrema  importância  o  conhecimento  da  mesma  por  parte  dos
Coordenadores como também a ampla  divulgação entre  os  alunos pois  lá  se
encontram toda  informação acerca do  Estágio,  como Formulários,  Legislação,
Estágio a Passo, período mínimo etc. Não havendo nada mais a tratar a reunião
terminou como o agradecimento da Professora Rosângela. Eu, Renato Afonso da
Silva,  lavrei  e  assino  a  presente  memória  que  também  será  assinada  pela
Coordenadora Geral de Estágios.


