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ESTÁGIO CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO (E.C.O.)

• https://prograd.ufg.br/up/90/o/Resolucao_CEPEC_2017_1557.pdf
• Seção III Do Estágio Curricular Art. 17. 
• Estágio curricular obrigatório e estágio curricular não obrigatório são componentes da 

formação acadêmica, de caráter teórico-prático, que têm como objetivo principal 
proporcionar aos estudantes a aproximação com a realidade profissional, com vistas ao 
desenvolvimento de sua formação técnica, cultural, científica e pedagógica e com vistas ao 
exercício da profissão e da cidadania. 



LEGISLAÇÃO E.C.O

• Os Estágios somente poderão ser iniciados após a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio 
– TCE pela UFG, empresa/órgão (concedente e supervisor), Coordenador de curso/Orientador e o 
estagiário;

• Importante ressaltar o que estipula a Resolução CEPEC nº 1557, que aprova o Regulamento Geral 
dos Cursos de Graduação (RGCG) da Universidade Federal de Goiás, com relação à frequência no 
estágio:

• Art. 87. Será obrigatória ao estudante a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da 
carga horária de cada componente curricular, nos cursos presenciais. 

• § 1º Nos componentes curriculares de estágio obrigatório, a frequência exigida será de 100% (cem 
por cento) e o coordenador de curso, orientador e/ou coordenador de estágio deverá oferecer formas 
de reposição para compensação das faltas justificadas, a fim de cumprimento de carga horária em 
sua totalidade.



LEGISLAÇÃO E. C. NÃO 
OBRIGATÓRIO (E.C.N.O).

• § 4º Estágio curricular não obrigatório é uma atividade opcional e quando realizado pelo 
estudante tem o 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 PPC e com os devidos registros no 
histórico acadêmico. 

• § 4º Só poderá participar do estágio curricular não obrigatório o estudante que estiver 
regularmente matriculado e com frequência efetiva no curso ao qual está vinculado.

• Art. 30. O estágio curricular não obrigatório não poderá ser aproveitado como estágio 
curricular obrigatório.



DOCUMENTAÇÃO DE ESTÁGIO

• ASSINAR a documentação antes de começar o estágio. (até a 2ª semana de aula)

• 3 vias Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório Coletivo (Mesmo orientador e 
supervisor)

• 3 vias do Relatório de Atividades de Estágio.
• 3 vias da Plano de Atividades de Estágio.
• 1 via do Controle de Frequência assinado com toda a carga horária de campo . Usar o 

modelo da EMAC

• INFORMAÇÕES - PÁGINA DA EMAC e ou no site ce.prograd.ufg.br



NO SITE DA EMAC: PASSOS 
1. Leia as informações;

2. Procure na tabela o seu estágio e preencha o modelo referente – Existem modelos preenchidos 
como exemplos;

3. Modifique as informações necessárias completando as informações do seu campo de estágio;

4. Colha as assinaturas; 

5. Entregue os documentos no campo e na coordenação da EMAC. ( no fim do semestre – Seminário 
de Estágio).



NO SITE DA UFG 
PASSO 1 (ce.prograd.ufg.br) - Menú  



PASSO 2 



PASSO 3: 
PROCURE 

SEU 
MODELO



PASSO 4 

• Baixe o arquivo
• Complete com as informações contidas no site da 

EMAC; 
• Colha as assinaturas;
• Entregue nos lugares especificados.



ONDE ENTREGAR A 
DOCUMENTAÇÃO?

• 1 via para o campo de estágio
• 1 via para o estagiário (a)

• 1 via para a coordenação , encadernada junto com o relatório final da disciplina ao final do 
semestre 

Todo semestre deve ser feito uma relatório final da disciplina que deverá ser instruído e 
corrigido pelo professor orientador.



MODELO PARA CADA ESTÁGIO DA 
EMAC

• MODELO A1: Estágios em espaços alternativos em ONGs, Casas de Culturas e outros 
projetos DENTRO da UFG;

• MODELO A 2: Estágios no CEPAE;
• MODELO B 1: Estágios em espaços alternativos em ONGs, Casas de Culturas e outros 

projetos FORA da UFG;
• MODELO B 2: Estágios nas ESCOLAS sejam elas Municipais, Estaduais ou Particulares. 



EDUCAÇÃO MUSICAL
 NÚCLEO ESPECÍFICO OBRIGATÓRIO 

Estágio 1 –  Pré Requisito: Fundamentos da Didática 2.
Campos: 

A definir - 32 horas semestrais  e duas horas semanais na EMAC. 

Estágios 2 , 3, 4 e 5 –  Pré Requisito: Estágio Supervisionado 1 

Estágio 2 – 64 horas semestrais e 4 semanais – 2 em campo e 2 de orientação na EMAC. 

Campos: 
Academia de Música,  Casa São José – Paróquia Nossa Senhora da Assunção, e Casa de Projetos Sociais UFG.

Estágio 3 - 64 horas semestrais e 4 semanais – 2 em campo e 2 de orientação na EMAC.

Campos: 
Academia de Música, Oficina de Música, Casa São José – Paróquia Nossa Senhora da Assunção e Casa de 
Projetos Sociais  da UFG.



ESTÁGIOS 1 A 6
Estágio 4 –  Espaço Formal - 64 horas semestrais e 4 semanais – 2 em campo e 2 de orientação na 
EMAC  

Campos: Escola Interaméria; Escola Municipal de Tempo Integral Professora Maria Nozídia Palmeiras das Neves.

• Estágio 5  - 96 horas semestrais e 6 horas semanais – 4 horas em Campo e 2 horas semanais de 
orientação na EMAC

Campos:  
• Nozídia de Almeida  e CEPAE
• CEPAE 

• Estágio 6 – Pré Requisitos: Estágios 1,2,3,4 e 5
•  96 horas semestrais e 6 horas semanais - 4 horas em Campo e 2 horas semanais de orientação na 

EMAC

Campo: CEPAE 

 



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

• EM TODOS OS ESTÁGIOS:  PREVER NO PROGRAMA E PLANO DA DISCIPLINA  NOTAS PARA: 

1. Documentação preenchida, assinada e entregue ( sem rasuras); RETIRAR NO SITE E PREENCHER 
NO COMPUTADOR, IMPRIMIR PARA ASSINAR

2. Relatório da disciplina de Estágio contendo: Diagnóstico, Introdução, Desenvolvimento, Conclusão, 
Anexos e Referências. Deve conter uma análise crítica e reflexiva do ensino-aprendizagem em 
Estágios; (Ver modelo). 

3. Participação no Recital de Estágio;

4. Participação na Seminário de Estágio. (Ver modelo).
 



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Seminário de Estágio:
POWER POINT – Contendo um breve resumo: 

1. LOGO: UFG - EMAC; ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO ________; Nome do estagiário 
(a); ANO.

2. LOGO: UFG - EMAC; Campo de Estágio; Orientador (a); Supervisor(a); 

3.  Trabalho desenvolvido: Reflexão sobre o Estágio com fotos; 

4.  Pontos positivos e ou Pontos negativos do estágio; 

5. O que o estágio contribuiu para a formação profissional e para a aproximação com o mercado de 
trabalho. 



EMENTAS 
• Estágio 1 - Educação Musical na Sociedade. Profissão e Profissionalismo. Aspectos éticos 

que envolvem a profissão e os campos de estágio. Identificação de Campos de Estágio. 
Projetos de Intervenção Pedagógica.

• Estágio 2 - Educação Musical nos Espaços Alternativos: objetivos, pressupostos filosóficos e 
metodologias. Educação Musical e Transformação Social. Inclusão Social e Processos de 
Ensino-Aprendizagem Musical. 

• Estágio 3 - Estrutura e Funcionamento de Espaços Alternativos. Perfil do Educador Musical 
em Espaços Alternativos. Projeto Pedagógico de Intervenção

• Estágio 4 - Estrutura e Funcionamento de Espaços Formais de Ensino. História da Educação 
Musical no Brasil. Legislação referente ao Ensino de Música na Educação Básica. 
Observação, planejamento e execução didático-pedagógica em escolas regulares e 
específicas de música. Elaboração de relatórios de atividades de estágio.



EMENTAS

• Estágio 5 - Estrutura e Funcionamento de Espaços Escolares. Políticas públicas para o 
ensino de música na escola. Análise de atividades e projetos em educação musical 
direcionados ao espaço escolar. Planejamento e execução didático-pedagógica em estágios 
supervisionados na Educação Básica. Elaboração de Plano de Aula e Relatório de 
Atividades.

• Estágio 6 - Estrutura e Funcionamento de Espaços Escolares. Análise de atividades e 
projetos em educação musical direcionados ao espaço escolar. Planejamento, execução 
didático pedagógica e elaboração de relatório. Atuação supervisionada na educação infantil 
e/ou ensino fundamental e médio.

• NOVIDADE:  Podemos realizar Relatórios de Estágios em forma de Artigos desde que 
previsto no Programa da disciplina. 



PERGUNTAS FREQUENTES
• Os documentos de estágios podem ser xerocados? Não. Todos tem que ser originais (IMPRIMIR).
• Quem decide quais instituições serão conveniadas? A coordenadora de estágio da EMAC.
• Quem assina o convênio? (SETOR DE CONVÊNCIO – UFG).
• É necessário ter um profissional de música no local? SIM.
• Qualquer instituição pode ser conveniada? NÃO.
OBS: O Convênio deve ser formalizado antes do início do semestre de estágio.

• Estágio Não Obrigatório (É remunerado).
• Carga Horária de aproveitamento do Estágio para quem trabalha em escolas enquanto estiver no 

trabalho e no estágio - máximo de 50% .
• Quem faz o aproveitamento da carga horária? Coordenadora de estágios da EMAC e coordenação 

do Curso.
• O LIVRÃO ACABOU? Sim. Agora será entregue 1 relatório todo semestre na coordenação.  



PERGUNTAS FREQUENTES

• O professor orientador tem que acompanhar o estágio no campo em todas as visitas ao 
campo? NÃO. 

O acompanhamento pode ser feito de várias maneiras – com o supervisor, por filmagem, nas 
orientações, etc
• NA EMAC o professor orientador acompanha o estagiário nas regências.
Por que? Porque como equipe, achamos importante essa tutoria presencial.
• O supervisor pode avaliar o estagiário nas regências? Sim. Deve estar previsto no Programa 

de Disciplina de Estágio.
• O Estágio Obrigatório pode ser pago? Pode, mas terá que ser realizado quando  não houver 

pagamento. 
• O Estágio Não Obrigatório pode ser aproveitado para o Estágio Obrigatório? Não, mas é 

aproveitado até 50% na carga horária de Atividades Complementares 



ATIVIDADES OBRIGATÓRIA NOS 
ESTÁGIOS TODOS OS SEMESTRES

• Relatório Escrito (Introdução, Desenvolvimento e Conclusão) anexar e encadernar os 
documentos de estágio da coordenação - ao final do relatório. 

O que vai ser encadernado junto com o relatório final da disciplina? Os   documentos que 
deverão ser arquivados na Coordenação:
• 1 - TERMO DE COMPROMISSO COLETIVO ; 1 relatório de atividades; 1 plano de 

atividades e 1 ficha de presença assinada com toda a carga horária de campo do semestre. 

• Recital de Estágios – 20 de Novembro de 2019 de 9:45 às 10:45

• Seminário de Estágios – 13 de Dezembro de 2019 (Com agendamento de Horários) de 14 às 
17 no Mini-Auditório – Prof. Orientadores e Supervisores



MODELO DE 
RELATÓRIO 

DA DISCIPLINA 
DE ESTÁGIOS   

FOLHA 1

Logomarca UFG - EMAC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

ESCOLA DE MÚSICA E ARTES 
CÊNICAS

 
 

Nome do estagiário 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
OBRIGATÓRIO EM EDUCAÇÃO 

MUSICAL 
ESTÁGIO 1

 
 

GOIÂNIA
ANO



FOLHA 2

Logomarca UFG - EMAC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS
 

Nome do estagiário  
 

 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

1    
 

Campo de estágio:
Orientadora de estágio:

 
GOIÂNIA

ANO



FOLHA 3Sumário: (Colocar o número das páginas) que conterá:

Corpo do trabalho:
• Introdução:(Mínimo de 3 folhas). Diagnóstico do campo, de turma, de aluno se for o caso, e/ ou de 

tema a ser pesquisado.
Contextualização do PPP do local de Estágio com a proposta pedagógica do supervisor 

Contextualizar a atuação de estágio: Observação, semi regência ou regência e de que maneira foi 
realizada a intervenção no campo. 
Desenvolvimento: (Mínimo 5 folhas). Apresentar uma reflexão crítica das situações vividas e 
exercitadas no Estágio. 

Apresentar uma reflexão detalhada sobre o estágio (Planos de aulas comentados), observações 
da orientadora e da supervisora; análise de cada estagiário (a) sobre as regências realizadas e 
acompanhadas. Análise dos aspectos didáticos, pedagógicos, críticos e criativos. 
• Conclusão: (Mínimo de 3 folhas).Versar sobre o que o estágio proporcionou como formação 

profissional e para a aproximação com o mercado de trabalho. 
Aspectos positivos e negativos.

• Referências (todas as referências de livros e materiais utilizados)
• Anexos (fotos, cd(s) com as filmagens realizadas, material pedagógico produzido etc.)
• Documentação do estágio assinada. 



ATRIBUIÇÕES COORDENADOR (A)

• Art. 25. 
• I- articular a elaboração de regulamento que atenda à especificidade de cada curso para o 

desenvolvimento do estágio, a ser aprovado pelo conselho diretor da unidade acadêmica ou 
colegiado da unidade acadêmica especial, respeitando-se o Estatuto e Regimento da UFG, 
resolução específica e a legislação vigente; 

• II- coordenar e acompanhar os estágios curriculares; 
• III- buscar, avaliar e definir os locais de estágio e solicitar a assinatura de convênios; 
• IV- apoiar o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das atividades de estágio;



ATRIBUIÇÕES COORDENADOR(A)

•  V- promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos locais de estágio; 
• VI- manter documentos atualizados e arquivados relativos aos estágios no respectivo curso, 

por período não inferior a cinco anos;
•  VII- manter atualizada a lista de estagiários com respectivos campos de estágio; 
• VIII- indicar o professor orientador para o estagiário; 
• IX- assinar e carimbar o termo de compromisso do estudante, atribuição que, na sua 

ausência, ficará a cargo do vice-coordenador de estágio do curso, quando houver, ou do 
coordenador de curso.



ATRIBUIÇÕES ORIENTADOR(A)

• Art. 26. 

• I- auxiliar o estudante na escolha dos locais de estágio, em conjunto com o coordenador de 
estágio; 

• II- planejar, acompanhar, orientar e avaliar as atividades de estágio, juntamente com o 
estagiário e o supervisor, preceptor ou profissional colaborador do local do estágio; 

• III- assinar o plano de atividades de estágios e relatórios.



ATRIBUIÇÕES ORIENTADOR(A) 
EMAC

 

I - O professor orientador deve entregar para que os alunos encadernarem o TERMO DE 
COMPROMISSO COLETIVO, junto com o Relatório de estágio da disciplina corrigido.
 
II - Colocar no programa e no plano da disciplina  as avaliações determinadas nestas 
observações.



ATRIBUIÇÕES ESTAGIÁRIO(A) - 
UFG 

• Art. 27. 
• I- participar do planejamento do estágio e do processo de avaliação de seu desempenho; 
• II- seguir o regulamento estabelecido para o estágio;
• III- entregar, na coordenação de estágio do curso, uma via do termo de compromisso de 

estágio com todas as assinaturas exigidas e respectivos carimbos e entregar  também uma via 
no campo de estágio. 

• IV- atender ao estabelecido no termo de compromisso, celebrado por ocasião do início do 
estágio; 

• V- elaborar e entregar relatório sobre seu estágio, na forma, no prazo e nos padrões 
estabelecidos no regulamento de estágio. 



ATRIBUIÇÕES ESTAGIÁRIO(A) - EMAC

• ORGANIZAR E PARTICIPAR

• RECITAL DE ESTÁGIO
• SEMINÁRIO DE ESTÁGIO

Quaisquer dúvidas, sugestões ou reclamações: 
e-mail: adrioaemac@gmail.com

 


