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Dúvidas frequentes quanto ao Estágio Obrigatório - Bacharelado Geografia 

 

Alunos com matriculas até 2011. 

Procurar coordenação de Estágio Bacharelado Prof. Karla Maria Silva de Faria - 

karlamsfaria@gmail.com 

 

 

Alunos com matriculas após 2011. 

 

O estágio é obrigatório? 

Sim. No curso de Geografia- bacharelado existem duas disciplinas obrigatórias relacionadas à 

estágio: Estágio Supervisionado1, Estágio Supervisionado 2. 

 

O estágio é ofertado todo semestre? 

 Sim. As disciplinas de Estágio Supervisionado 1 e 2 são ofertadas todos os semestres para os 

alunos a partir do sexto, sétimo, e oitavo períodos. 

 

Qual a carga horária dos estágios ? 

 As cargas horárias dos estágios são diferentes. No estágio supervisionado 1, a carga horária é 

de 64 horas e é oferecida como disciplina  teórica e prática.  O aluno deverá ter  uma disponibilidade e 

no minimo 4 horas semanais.  

O estágio supervisionado 2 tem carga horária de 256 horas. sendo portanto, necessário uma 

disponibilidade de 16 horas semanais. 

 

Como o estágio é ofertado como disciplina aplica-se a frequência mínima (75% de presença)? 

Não. Segundo o atual novo RGCC da UFG, o aluno deverá ter 100% de presença (ou seja 64 

horas para estágio 1 e 256 horas para estágio 2). 

 

Devo fazer matrícula em Estágio Supervisionado? 

Se você é aluno do sexto ou sétimo período é recomendado que faça a matrícula em Estágio 

Supervisionado. Caso já tenha feito Estágio Supervisionado 1, então faça matrícula em Estágio 

Supervisionado 2.  

 

Ainda tenho muitas disciplinas pendentes de semestres anteriores e dificilmente terei 16 horas 

semanais livres para fazer estágio. Mesmo assim devo fazer matrícula em Estágio Supervisionado 

2 ? 

Nesse caso, é recomendado que priorize as disciplinas pendentes e que considere a 

possibilidade de fazer estágio no próximo semestre. Mas lembre que o Estágio Supervisionado 

também é uma disciplina obrigatória e que em algum momento você deverá fazer essa atividade para 

poder se formar. 

 

Onde e quando devo fazer matrícula em Estágio Supervisionado?  

Verifique se as disciplinas estão disponíveis no sistema de matriculas, caso não esteja procurar 

a secretaria do IESA. 

 

Realizei anteriormente estágio não obrigatório em instituição conveniada com a UFG (ou não 

conveniada). Posso solicitar aproveitamento da  carga horária? 

  Não. O estágio só tem validade quando o aluno matricula-se nas disciplinas e quando há 

formalização com instituição conveniada com a UFG dos Termos de Compromisso e Plano de 

Atividades. 
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Porque o estágio deve só pode ser realizado em instituição conveniada com a UFG? 

O estágio legal deve ser formalizado por convênio entre a Instituição e a UFG. Assim é possível 

haver cobertura com a Apólice de Seguros disponibilizada pela UFG para os alunos matriculados na 

disciplina e que estejam realizando o estágio nas instituições conveniadas. 

 

Quando poderei realizar o estágio fora da UFG? 

 O estágio 2 deve ser realizado em instituições ou pessoas físicas conveniadas com a UFG.  No 

site da prograd existe uma relação de locais de estágio que já tem convênio com a UFG. É possível 

formalizar novos convênios com a UFG. Favor acesse o sítio no setor de convênios em 

http://www.convenios.ufg.br/pages/30116, para conferir a documentação necessária e ainda 

empresas/pessoa física conveniada.  

 

Quais são os documentos necessários para iniciar o estágio? 

Depois de feita a matrícula no caso de estágio obrigatório, você deve preencher dois documentos e 

entregar para a coordenação de estágio: Termo de Compromisso e Plano de Atividades em três (3) 

vias. Uma via é destinada a coordenação de estágio, outra para o orientador/supervisor e outra para o 

aluno.  

 

A coordenação de estágio é a última a assinar esta documentação. Você e seu 

orientador/supervisor devem assinar antes.  

 

Estes formulários podem ser encontrados no seguinte sítio: http://www.prograd.ufg.br/pages/16242. 

 

 Existe prazo para entrega da documentação de início do estágio? 

 

Sim. O prazo para entrega da documentação do semestre 2014/2 é 22/08. Os prazos não são 

estendidos e a validação da realização do estágio só ocorrerá após a entrega da documentação. 

 

O que é a realização do Seminário de Estágio? 

 Trata-se de uma atividade obrigatória ao aluno matriculado em estágio Supervisionado I e II, 

onde o mesmo apresentará as atividades realizadas durante o estágio. As orientações e datas são 

apresentadas após a regularização da execução do estágio, junto à coordenação. 

 

No final do estágio quais documentos devem ser entregues? 

No final do estágio os seguintes documentos devem ser entregues em TRÊS VIAS:  Relatório 

de Atividades de Estágio (modelo PROGAD/UFG),  Relatório de atividades (modelo IESA), 

Controle de Frequência e ficha de avaliação do supervisor. 

Estes formulários também podem ser encontrados no sítio: 

http://www.prograd.ufg.br/pages/16242, e ainda no sitio:  

Também há prazo final para entrega destes documentos. O prazo para entrega da 

documentação de finalização do estágio do semestre 2014/2 é 10/12. Só após a entrega destes 

documentos e a participação no Seminário de Estágio é que as notas e frequência serão inseridas 

no sistema. Não serão feitas exceções. 

 

Quem é a coordenação de estágio supervisado do Bacharelado? Em quais dias e 

horários encontro o coordenador? 

 Atualmente a coordenação de estágios de Bacharelado Geografia está sob a responsabilidade 

da  Prof. Karla Maria Silva de Faria. Ela pode ser encontrada via e-mail karlamsfaria@gmail.com ou nos 

pessoalmente na Terça-Feira (14:00 às 17:40) e na Quarta Feira (08:00 às 11:40hs) na sala A-31.  
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