
1 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
REGIONAL CATALÃO 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO – COGRAD 
COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIOS 

 
Memória da 1ª Reunião de 2019 com os Coordenadores de Estágio – UFG/RC, estagiários do ECNO/RC e 

representação do agente de integração IEL/GO 
 

Data/Horário: 14 de maio de 2019, das 8h00min às 11h00mim 
Local: Auditório Congadas - Bloco L – Regional Catalão. 
Assunto: 1- Informes da CGE 

 Atividades da CGE; 
 Edital 01/2019; 
 Relatório Gestão 2018-2019 

2- Pauta: Comissão de Assédio da RC 
3- Encaminhamentos das demandas 

 IEL/GO  
 Atendimentos individual ao Estagiário 

 
Estiveram presentes: Coordenadora Geral de Estágios – Profª. Ivânia Vera; Coordenadores de Estágio das 
Unidades Acadêmicas Especiais – Profª. Ana Flávia Vigário, Prof. Bruno Garcia de Oliveira, Prof. Dalton Matsuo 
Tavares, Profª. Dulcéria Tartuci, Prof. Emerson Gervásio de Almeida, Prof. José dos Reis Vieira de Moura Júnior, 
Prof. Mário Godinho Júnior, Profª. Naiara Faiad Sebba Calife Garcia, Profª. Núbia Rosa da Silva Guimarães e Prof. 
Paulo Elias Carneiro Pereira; Estudantes em Estágio Curricular não Obrigatório – RC (ECNO-RC) – Ananda 
Gianotto Veiga, Beatriz Abdalla da Silva, Bruna Emanuele Alves, Daniel Resende Gonçalves, Douglas Rodrigues 
de Oliveira, Ingrid Xavier Rodrigues, Joice Carolina da Silva Gois, Leonoura Katarina Santos, Luana Maraisa 
Barbosa Diniz, Luiz Eduardo Costa da Mota Leite, Muriell Francisco da Costa, Olávio Gonçalves de Almeida, 
Renan Garcia Rosa, Rodrigo de Faria Sobrinho e Sandy Eliza Barbosa da Silva; e Representante da Comissão de 
Assédio da UFG/RC – Profª. Lana Ferreira. 
 
Observação: Convocação enviada aos interessados por e-mail no dia 10/05/2019 aos contatos disponibilizados 
na CGE. Não houve solicitação de inclusão de pauta. As declarações serão enviadas posteriormente. 
 
Síntese dos assuntos tratados: 

Profª. Ivânia explicou que o motivo da reunião era para informar sobre o andamento dos trabalhos da 
Coordenação de Estágios (CGE) e fazer alguns esclarecimentos. A seguir, os assuntos foram explanados por 
tópicos: 

 Atividades da CGE: foi informado que as atividades desenvolvidas pela CGE estão sendo publicadas no 
site da CGE (https://estagio.catalao.ufg.br/) 

o Reunião com a Prof.ª Rosângela Alves no dia 18/04/2019 – sobre o Seguro dos estudantes: 
apenas para Estagiários, devidamente matriculados em Disciplina de Estágio, em respeito ao 
Acórdão nº 11849/2016-TCU – 2ª Câmara.  

o Orientar os Estudantes que estão nos cenários de prática SEM CONVÊNIO = conscientização e 
orientação sobre os riscos éticos e legais além dos riscos aos quais os ambientes estão sujeitos 
(físico, químico etc); 

o Em relação aos NOVOS CONVÊNIOS e renovações tem demorado em até 6 meses do início do 
processo até o número do convênio ir parar na planilha, em alguns casos 
(https://www.convenios.ufg.br/p/2454-instituicoes-conveniadas) e há casos em pendência de 
renovação desde agosto de 2018. 

 Em se tratando de Aulas práticas: em sua maioria orientam que ocorra a VISITA para 
atendimento da solicitação constante no “visitar e conhecer o local em que será 
realizado o estágio, verificando as instalações profissionais do concedente, e se estas 
são adequadas à formação cultural e profissional dos estudantes, atestando tais 
condições por escrito nestes autos.” Nesse sentido, a CGE tem solicitado ao 

https://estagio.catalao.ufg.br/
https://www.convenios.ufg.br/p/2454-instituicoes-conveniadas
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Coordenador de Estágio dos Cursos que mais utilizam os espaços para irem junto com 
a CGE/COGRAD, visitar o local, com emissão posterior de um Parecer que é inserido no 
SEI para análise da procuradoria da UFG; 

 Em relação ao concedente, a equipe da CGE/COGRAD e alguns coordenadores de 
estágio da RC elaboraram um roteiro, de modo que a parte interessada possa se 
apresentar, informando as instalações físicas, público atendido, áreas de interesse, 
planta física, horário de atendimento, profissionais envolvidos/registro nos conselhos 
de classe, imagens do local (se quiser), alvará do Corpo de Bombeiros, entre outras 
informações que a parte concedente quiser acrescentar com vistas a apresentação do 
local, etc... 

 
o Termo de Compromisso de Aulas Práticas: requer estar de acordo com a Disciplina/Plano de 

Ensino, cronograma de execução, ofício de solicitação de campo prático; 
 

o Imposto de Renda (IR): Informe de rendimento do estagiário para Declaração de IRRF: mandar e-
mail com nome e CPF: DFP@UFG.BR  
 

o Edital 01/2019: foram abertas 14 vagas com base na planilha/dados de 2015. Tivemos 89 
inscritos, sendo 80 deferidos e 9 indeferidos [por Média global e requisitos do Curso/local]. As 
informações podem ser acessadas no endereço: https://estagio.catalao.ufg.br/n/116206-
resultado-final-do-edital-n-01-2019-de-selecao-de-estagiarios-da-regional-catalao  

 
o Edital 02/2019: Previsão para 12/08/2019: data não estava prevista no calendário de 2019 e, 

solicitou-se inclusão. Quanto as VAGAS: Novos dados serão inseridos, a partir da última 
discussão no Conselho Gestor (27/03/2019), informações acerca do quantitativo de TAE e 
terceirizados. Será apresentada para apreciação na instância colegiada (Conselho Gestor). Não 
tem como prever se as 44 vagas de ECNO da RC serão mantidas, tendo em vista o 
contingenciamento que estão afetando as Universidades. 

 
o Portarias dos Coordenadores de Estágio: atentar para a validade das mesmas, para não assinar 

documentos (TCE/PA/Contrato) com Portaria vencida! Geralmente a CGE envia e-mail 
informando a proximidade de vencimento/vencida às UAE para enviar e/ou reconduzir o 
Coordenador de Estágio. Quadro disponível no endereço: 
https://estagio.catalao.ufg.br/p/16042-coordenadores-de-estagio  
 

o Atividades desenvolvidas desde última reunião ocorrida em setembro/2018 
 Participação da CGE no 4º CONPEEX da Regional, disponível em:   

https://estagio.catalao.ufg.br/n/111209-participacao-da-cge-no-4-conpeex-da-
regional; 

 Participação da CGE no Espaço das Profissões, disponível em:   
https://estagio.catalao.ufg.br/n/111163-participacao-da-cge-no-espaco-das-
profissoes 

 Versão final do Folder e Banner após 
as contribuições na última reunião [set/2018], disponível em:   

 https://estagio.catalao.ufg.br/up/610/o/Folder_da_CGE.pdf  

 https://estagio.catalao.ufg.br/up/610/o/Poster_da_CGE_%282%29.pdf  
 I Fórum de Estágios: https://estagio.catalao.ufg.br/n/115127-cge-realiza-com-sucesso-

o-1-forum-de-estagio-da-regional-catalao 
 

o VISITAS REALIZADAS em acordo com o Parecer da Procuradoria da UFG  
 CGE e COGRAD visitam interessados em estabelecer convênios com a UFG, disponível 

em: 
https://estagio.catalao.ufg.br/n/113179-cge-e-cograd-visitam-interessados-em-
estabelecer-convenios-com-a-ufg  

mailto:DFP@UFG.BR
https://estagio.catalao.ufg.br/n/116206-resultado-final-do-edital-n-01-2019-de-selecao-de-estagiarios-da-regional-catalao
https://estagio.catalao.ufg.br/n/116206-resultado-final-do-edital-n-01-2019-de-selecao-de-estagiarios-da-regional-catalao
https://estagio.catalao.ufg.br/p/16042-coordenadores-de-estagio
https://estagio.catalao.ufg.br/n/111209-participacao-da-cge-no-4-conpeex-da-regional
https://estagio.catalao.ufg.br/n/111209-participacao-da-cge-no-4-conpeex-da-regional
https://estagio.catalao.ufg.br/n/111163-participacao-da-cge-no-espaco-das-profissoes
https://estagio.catalao.ufg.br/n/111163-participacao-da-cge-no-espaco-das-profissoes
https://estagio.catalao.ufg.br/n/111163-participacao-da-cge-no-espaco-das-profissoes
https://estagio.catalao.ufg.br/n/111163-participacao-da-cge-no-espaco-das-profissoes
https://estagio.catalao.ufg.br/up/610/o/Folder_da_CGE.pdf
https://estagio.catalao.ufg.br/up/610/o/Poster_da_CGE_%282%29.pdf
https://estagio.catalao.ufg.br/n/115127-cge-realiza-com-sucesso-o-1-forum-de-estagio-da-regional-catalao
https://estagio.catalao.ufg.br/n/115127-cge-realiza-com-sucesso-o-1-forum-de-estagio-da-regional-catalao
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 CGE e COGRAD visitam Centro de Educação Infantil interessado em realizar convênio 

com UFG, disponível em:  https://www.catalao.ufg.br/n/113426-cge-e-cograd-
visitam-centro-de-educacao-infantil-interessado-em-realizar-convenio-com-ufg  

 CGE e COGRAD visitam Academia interessada em realizar convênio com UFG, 
disponível em: https://estagio.catalao.ufg.br/n/113889-cge-e-cograd-visitam-
academia-interessada-em-realizar-convenio-com-ufg  

 CGE e COGRAD visitam locais de estágios de universitários conveniados com a UFG, 
disponível em: https://www.catalao.ufg.br/n/116370-cge-e-cograd-visitam-locais-de-
estagios-de-universitarios-conveniados-com-a-ufg  
 

o ORIENTACÕES ENVIADAS POR E-MAIL E  
POR MEMORANDOS 

 Seguro disponível apenas para estagiários: Dados da seguradora, disponível em: 
https://prograd.ufg.br/p/14133-seguro-contra-acidentes-pessoais  
Memo Circular 81/2018 da PROGRAD enviado. Planilha em Excel com os seguintes 
dados para inclusão na apólice de seguros, tendo em vista que o Estágio estava 
acontecendo fora do Calendário acadêmico: Nome completo/CPF/Data de 
nascimento/Cidade do Curso de Graduação. 
 

 Memo 01/2019/CGE informativo acerca dos valores das Bolsas de Estágio; 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA N° 2, DE 24 DE JUNHO DE 2016 que estabelece orientações 
sobre a aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública federal direta, 
autárquica e fundacional. 
 

 Relatório de atividades do período de março de 2018 a março de 2019 apresentado à 
Direção da Regional Catalão, em atendimento ao Estatuto e Regimento da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). Será disponibilizado na página da UFG/RC a versão compilada 
com os demais setores e individualmente. 

 
 Comissão para Assuntos de Assédio Moral, Sexual e Preconceitos da Regional Catalão/UFG: 

o Portaria 043/2018-RC. Professora Lana Ferreira fez uma apresentação da Resolução CONSUNI 
12/2017 que “Dispõe sobre normas e procedimentos a serem adotados em casos de assédio 
moral, sexual e quaisquer formas de preconceito, no âmbito da Universidade Federal de 
Goiás.” Houve grande participação dos presentes com explanação das dúvidas. Em seguida a 
apresentação da professora foi levantado a hipótese de que, os estagiários em ECNO/RC 
convocados e que não compareceram, que entreguem um resumo da Resolução apresentada 
na reunião, juntamente com a folha de frequência um resumo. Em consulta com a plenária, 
houve 8 votos (de coordenadores de estágio presentes e com Portaria vigente), zero 
abstenção e dois votos contra.   

 
 Representante do IEL/GO: Maciel Rodrigues: durante a fala, explanou dúvidas dos presentes, bem como 

se mostrou disponível para outros momentos estar junto com a comunidade acadêmica com vistas a 
divulgação de vagas de estágio, orientações de como se portar em entrevistas e ambiente ao qual está 
frequentando enquanto estagiário intermediado pelo IEL/GO. 
 

 Sobre o ECNO: Registro do Estágio Curricular não Obrigatório no Histórico Escolar do estudante: enviado 
e-mail em 10/05/2019 com a planilha disponibilizada pelo IEL, a relação de todos os estagiários de modo 
que os coordenadores de estágio possam ‘alimentar’ a planilha com informações sobre  matrícula, 
nome do graduando, Curso ao qual está vinculado, local que está desempenhando o estágio curricular 
não obrigatório, agente de integração intermediador, valor da bolsa mensal em Reais, período de 
vigência do estágio/carga horária semanal, professor orientador e coordenador de estágio da UAE. 
Nesse sentido, a CGE gostaria que as planilhas fossem alimentadas a partir de 2018/1, para inserção no 
SIGAA – Histórico acadêmico dos estudantes sobre as atividades de Estágio Curricular Não Obrigatório, 
no item ‘ocorrência livre’, dos estudantes que cumpriram os requisitos solicitados, ou seja, que tenham 

https://www.catalao.ufg.br/n/113426-cge-e-cograd-visitam-centro-de-educacao-infantil-interessado-em-realizar-convenio-com-ufg
https://www.catalao.ufg.br/n/113426-cge-e-cograd-visitam-centro-de-educacao-infantil-interessado-em-realizar-convenio-com-ufg
https://estagio.catalao.ufg.br/n/113889-cge-e-cograd-visitam-academia-interessada-em-realizar-convenio-com-ufg
https://estagio.catalao.ufg.br/n/113889-cge-e-cograd-visitam-academia-interessada-em-realizar-convenio-com-ufg
https://www.catalao.ufg.br/n/116370-cge-e-cograd-visitam-locais-de-estagios-de-universitarios-conveniados-com-a-ufg
https://www.catalao.ufg.br/n/116370-cge-e-cograd-visitam-locais-de-estagios-de-universitarios-conveniados-com-a-ufg
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cumprido os requisitos dispostos nas Resoluções da UFG acerca do cumprimento da CH dos estagiários, 
nos que ainda estão cursando a graduação na UFG/RC; 
 

 Encaminhamentos: 
o Professor José Reis sugere a participação dos grupos empresariais/ACIC/CDL quanto a 

valorização do estágio, bem como, apresentar a Universidade à comunidade externa. O 
mesmo sugeriu a possibilidade de criação de uma feira anual conforme ocorrem em outras 
Universidades com stands de empresas para ofertas de estágios e oportunidades (com 
recolhimento de Curriculum vitae inclusive), além de divulgar as carreiras dentro da empresa. 
Assim, as universidades teriam um espaço anual na UFG/RC para estimular sua presença no 
mercado de trabalho em Catalão e divulgar atividades desenvolvidas e possibilidades de 
estágio. Potenciais parcerias empresariais também poderiam surgir deste espaço, com mesas 
redondas mais participativas (50% empresas/50% universidade) na tentativa de buscar uma 
melhor sinergia e integração. 

o Profª Dulcéria, solicita que sejam observadas as especificidades nas vagas acerca do estágio em 
licenciatura, tendo como respeito ao PPC do Curso na indicação do estágio ao graduando em 
formação. Segundo a professora, há poucos estágios intermediados pelos agentes de 
integração para alunos de Licenciatura. Dessa forma, sugere que devemos pensar mais 
efetivamente nos estágios da Licenciatura, uma vez que eles se concentram na prefeitura. 
 

 
Não havendo mais nada a se tratar, encerrou-se a reunião. 
OBS: As declarações de participação, será disponibilizada posteriormente, por e-mail. 


