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CAPÍTULO I 

DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Art. 1º - Os Estágios Curriculares Obrigatórios dos alunos 

matriculados no Curso de Direção de Arte da Escola de Música e Artes 

Cênicas obedecerão às presentes normas. 

Art. 2º - O Estágio Curricular Obrigatório é componente curricular de 

caráter teórico-prático que tem como objetivo principal proporcionar 

aos alunos a aproximação com a realidade profissional, com vistas ao 

aperfeiçoamento de sua formação acadêmica no sentindo de prepará-

lo para o exercício da profissão e cidadania. 

Art. 3º - O Estágio Curricular Obrigatório constitui-se de uma 

atividade que privilegia o diálogo crítico com a realidade profissional e 

favorece a articulação ensino-pesquisa-extensão. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA 

 

Art. 4º - No curso de Direção de Arte - Bacharelado, a Disciplina 

Estágio Supervisionado é ministrada durante dois semestres. 

Art. 5º - As disciplinas Estágio Supervisionado I e II são ofertadas, 

no fluxo curricular, para o 6º e o 7º períodos, respectivamente. 

Art. 6º - A disciplina Estágio Supervisionado possui carga horária 

total 192 horas, divididas em 64 horas para o primeiro semestre e 

128 horas para segundo semestre. 

Art. 7º - A carga horária da disciplina Estágio Supervisionado I, que 

opera como pré-requisito para Estágio Supervisionado II, contará 

com 32h presenciais com o Professor Orientador para o 
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desenvolvimento e acompanhamento do projeto de estágio; 32h 

horas para diagnóstico e elaboração do projeto, individualmente ou 

em grupo. 

Art. 8º - Uma vez aprovado o projeto de atividades de estágio, o 

aluno devidamente matriculado na disciplina Estágio Supervisionado 

II, contará com 32h presenciais com o Professor Orientador para o 

acompanhamento e orientação da realização das atividades do 

estágio, e 96h de atuação no campo de estágio. 

 

CAPÍTULO III 

DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

Art. 9º - Os campos de estágio (Unidades Concedentes) serão 

compostos por ONG´s, OSCIP´s, Instituições Públicas ou Privadas 

devidamente conveniadas junto à Universidade Federal de Goiás. 

Art. 10º - O aluno poderá utilizar também, como campo de estágio, 

projetos de pesquisa ou extensão da UFG, bem como disciplinas 

curriculares de outros cursos que contemplem a prática do 

profissional de Direção de Arte. 

 

CAPITULO IV 

DA CONCEDENTE DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Art. 11º– À Concedente do Estágio Supervisionado, compete: 

I. Firmar com o estagiário o Termo de Compromisso de Estágio 

Curricular Supervisionado, com a interveniência obrigatória 

da Unidade de Ensino; 

II. Designar o Supervisor de Estágio Curricular Supervisionado 

para dar a assistência necessária ao estudante; 

III. Informar ao estagiário as normas e funcionamento do campo 

de estágio; 
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IV. Assegurar ao estagiário todas as condições necessárias para 

a plena realização de seu Estágio Curricular Supervisionado; 

V. Comunicar à Coordenação do Estágio quaisquer alterações 

dos horários dos estagiários e do Plano de Atividades 

apresentado pelo estagiário; 

VI. Informar à Coordenação do Estágio quaisquer atividades 

extras executadas pelo estagiário no campo. 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DO 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

SEÇÃO I 

DO COORDENADOR DE ESTÁGIO 

Art. 12º- O Coordenador de Estágio incumbe-se: 

- Coordenar, acompanhar e providenciar, quando for o caso, a 

escolha dos locais de estágio; 

- Solicitar a assinatura de convênios e cadastrar os locais de estágio; 

- Apoiar o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das 

atividades de estágio; 

- Supervisionar o desenvolvimento das atividades de Estágio 

Curricular Supervisionado; 

- Substituir o professor orientador, na sua falta e/ou impedimento; 

- Realizar a avaliação final do estagiário, em conjunto com o 

professor orientador ou isoladamente; 

- Promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos 

locais de estágio; 

- Manter registros atualizados sobre o(s) estagiário(s) no respectivo 

curso. 
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SEÇÃO II 

DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Art. 13º - O Professor Orientador de Estágio é aquele que responde 

pelo estagiário, efetuando o seu acompanhamento no decorrer do 

estágio. As suas principais atribuições compreendem: 

- Visitar e avaliar a Unidade Concedente, visando conhecer o local, o 

tipo de atividade, o Supervisor de Campo de Estágio e as questões de 

segurança do ambiente no qual o estagiário irá exercer suas 

atividades (quando possível); 

- Preparar o aluno para a realização do estágio, orientando-os quanto 

a regras de convívio, posturas, linguagens, trabalho em equipe, 

respeito às hierarquias, etc.; 

- Auxiliar na elaboração do Plano de Estágio Curricular 

Supervisionado, de comum acordo com o estagiário, apresentando-o 

para análise do Coordenador de Estágio; 

- Acompanhar e orientar o aluno no desenvolvimento de seu estágio, 

compreendendo visita(s) ao local de estágio, reuniões com o 

Supervisor de Estágio, apoio na elaboração do Relatório Final de 

Estágio, avaliação de relatórios parciais, entre outras atividades 

definidas pelas Coordenações de Área; 

- Assegurar a compatibilidade das atividades desenvolvidas no 

Estágio Curricular Supervisionado com o currículo do curso; 

- Divulgar datas e horários para avaliação dos relatórios e avaliação 

das atividades desenvolvidas pelos alunos que concluíram o Estágio 

Profissional Obrigatório; 

- Promover a avaliação final do estágio, compreendendo reunião com 

o estagiário, relatório final, avaliação conjunta com o Supervisor de 
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Campo de Estágio, dentre outros procedimentos estabelecidos pelas 

Coordenações de Estágio. 

 

SEÇÃO III 

DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO DE CAMPO (DA CONCEDENTE) 

Art. 14º - O Supervisor de Campo de Estágio é o profissional da 

Unidade Concedente que efetuará todo o acompanhamento do aluno 

durante o seu período de estágio, cabendo-lhe as seguintes 

atribuições: 

- Auxiliar o estagiário na elaboração do Plano de Atividades do 

Estágio, no qual estarão descritas as atividades a serem 

desenvolvidas, orientadas, supervisionadas e avaliadas no decorrer 

do estágio; 

- Oferecer suporte técnico ao estagiário na execução dos trabalhos a 

ele atribuídos; 

- Assinar a lista de frequência do estagiário no dia de realização da 

atividade descrita, sob pena de ser invalidada a atividade; 

- Avaliar o desempenho do estagiário por meio de instrumento 

próprio fornecido pela Coordenação de Estágio, em conjunto com o 

Professor Orientador e/ou Coordenador de Estágio; 

- Manter-se em contato com o Professor Orientador de Estágio e/ou 

Coordenador de Estágio. 

 

SEÇÃO IV 

DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

Art. 15º - Ao aluno, enquanto estagiário, cabem as seguintes 

atribuições: 

-  Participar das disciplinas descritas, possuindo 100% de frequência; 

- Participar das Orientações de estágios, promovidas pelo professor 

orientador; 
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- Firmar o Termo de Compromisso de Estágio junto à Unidade 

Concedente, com a interveniência obrigatória da Unidade de Ensino; 

- Elaborar o Plano de Atividades de Estágio e submetê-lo à apreciação 

do Professor Orientador e/ou Coordenador de Estágio; 

- Elaborar e Apresentador ao Professor Orientador e/ou Coordenador 

de Estágio o Relatório Final de Estágio, cumprida a carga horária do 

Termo de Compromisso; 

- Descrever e Registrar as atividades desenvolvidas no campo de 

estágio em formulário próprio, com assinatura da coordenação ou 

direção do campo de estágio acolhido; 

- Acatar as normas das instituição em que está estagiando; 

 

CAPÍTULO VI 

DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 

 

SEÇÃO I 

DO TERMO DE COMPROMISSO 

Art. 16º - O Estágio Curricular Supervisionado será precedido da 

celebração do Termo de Compromisso entre o aluno-estagiário e a 

Concedente, deverá ser vistoriado pelo coordenador de Estágio antes 

da entrega oficial a Concedente;  

Art. 17º - O Termo de Compromisso de Estágio segue o modelo 

adotado pela UFG, disponível no site da Pró-Reitoria de Graduação- 

PROGRAD; 

 

SEÇÃO II 

DO PLANO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

Art. 18º - O Plano de Estágio Curricular Supervisionado, ou Plano de 

Atividades de Estágio, elaborado nos termos deste Regulamento, 

deverá ser submetido ao Professor Orientador e/ou Coordenador de 

Estágio para análise e aprovação. 
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Art. 19º – O Plano de Estágio Curricular Supervisionado consiste na 

descrição de quais atividades serão realizadas no estágio naquele 

campo específico, demonstrado os objetivos e a metodologia. 

Art. 20º – O Plano de Estágio Curricular Supervisionado segue o 

modelo adotado pela UFG, disponível no site da Pró-Reitoria de 

Graduação- PROGRAD. 

 

SEÇÃO III  

DO RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO 

Art. 21º - O Relatório Final de Estágio deve conter: 

I. Capa, Folha de Rosto, Introdução, Desenvolvimento, Conclusão 

e/ou Considerações Finais, Referências Bibliográficas, Anexos e 

outras.  

II. O estagiário pode se valer do DIÁRIO DE CAMPO para se orientar 

na redação do Relatório de todos os Períodos, que deve conter as 

experiências vivenciadas no campo de estágio e todo conhecimento já 

adquirido dentro e fora do curso. 

III. O relatório deve obedecer ao roteiro e ser fundamentado, na sua 

redação com os conhecimentos construídos durante o curso, nas 

vivências e pesquisas bibliográficas que vêm motivando as ações 

curriculares do curso. 

IV. O Plano de Atividades de cada Estágio deve ser anexado ao 

Relatório.  

 

SEÇÃO IV 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

Art. 22º - Na avaliação das atividades desenvolvidas pelo estagiário 

serão consideradas: 

- A compatibilidade das atividades desenvolvidas com o currículo do 

curso e com o Plano de Estágio; 

- A qualidade e eficácia na realização da atividade; 
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- A capacidade inovadora ou criativa demonstrada através das 

atividades desenvolvidas; 

- Capacidade de adaptar-se socialmente ao ambiente. 

Art. 23º – A avaliação do aluno se dará da seguinte forma: 

I. Avaliação do Relatório Final; 

Parágrafo Único: A aprovação do aluno no semestre será vinculada 

ao somatório das atividades: Freqüência Campo de Estágio, Relatório 

e Apresentação do Relatório em forma de Seminário. 

 

CAPÍTULO VII 

ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 

 

SEÇÃO I - DA MODALIDADE DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

Art. 24º - Esta modalidade de estágio não é disciplina, nem 

complementa horas curriculares do aluno, mas pode integrar as 

experiências do currículo. Toda documentação formal (termo de 

compromisso, plano de estágio e relatórios), que garantem uma 

relação de estágio, devem ser apresentados, preenchidos, assinados 

e entregues na coordenação de estágios. 

I - Os estágios curriculares não obrigatórios terão regulamentação 

específica da UFG e não podem ser realizados sem o consentimento 

da coordenação de Estágio. O aluno deverá procurar o coordenador 

de curso de Direção de Arte para se informar. 

II - O estágio curricular não obrigatório possibilita a atuação por 

tempo limitado dos estudantes em trabalhos remunerados desde que 

não ultrapassem a carga horária de vinte horas semanais. 

III - O estudante poderá realizá-lo com a condição de que as 

atividades desenvolvidas no estágio não obrigatório correspondam à 

sua área de formação. 

IV – para que o estudante possa pleitear esta modalidade de estágio 

o mesmo deve estar cursando pelo menos o 2º período.  
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Parágrafo Único: O desenvolvimento de estágios dessa natureza 

não conta para a integralização da carga horária referente às 

atividades complementares necessárias para a integralização do 

curso como um todo. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 25º - Nos termos da Lei, o estágio curricular obrigatório não cria 

vínculo empregatício. 

Art. 26º - O estagiário deverá estar segurado contra acidentes 

pessoais. 

Art. 27º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor da Unidade 

de Ensino e/ou o Coordenador de Estágio, de acordo com as 

resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura – 

CEPEC e/ou ouvidas as orientações da Coordenadoria de Estágios da 

PROGRAD-UFG, no que couber. 

 

Goiânia, 25 de fevereiro de 2015. 

 

 

Comissão de Elaboração de Regulamento de Estágio – Direção 

de Arte/EMAC-UFG 

Prof. Dr. Saulo Germano Sales Dallago – Presidente 

Prof. Ms. Kleber Damaso Bueno – Coordenador de Estágio 

Prof. Ms. Newton Armani de Souza – ex-Coordenador do Curso de 

Direção de Arte 
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