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4.10. Atividades de estágio curricular supervisionado  

 

Os estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios de estudantes do curso de 

bacharelado em Administração da Universidade Federal de Goiás, realizados em 

instituições externas, nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 25/09/2008, serão regidos 

pela Resolução CEPEC n° 766 e pelo Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso. 

Segundo o art. 2° da Resolução CEPEC n° 766, o estágio é um componente curricular de 

caráter teórico-prático que tem como objetivo principal proporcionar aos alunos uma 

aproximação com a realidade profissional, com vistas ao aperfeiçoamento técnico, 

cultural, científico e pedagógico de sua formação acadêmica, no sentido de prepará-lo 

para o exercício da profissão e cidadania.  

O aluno cumprirá o estágio obrigatório através de um convênio firmado entre a 

Universidade e a instituição externa, preferencialmente em empresas da região, 

contemplando uma carga horária de 300 horas. 

4. 10.1 Atividades de estágio curricular não obrigatório 

 

Em conformidade com a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, além do estágio 

curricular obrigatório, os estudantes podem também optar por essa atividade formativa 

durante o curso. Esse tipo de estágio se caracteriza como aquele desenvolvido como 

atividade opcional acrescida à carga horária regular e obrigatória.  No entanto, assim 

como na modalidade anterior, a mesma não cria vinculo empregatício de qualquer 



natureza observados os seguintes requisitos: 

I- matricula e frequência regular do educando no curso de Administração da 

UFG/CAC; 

II – celebração de um termo de compromisso entre o estudante, a parte concedente do 

estágio e a instituição de ensino; 

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas 

no termo de compromisso. 

Por determinação interna do departamento, o aluno poderá se inscrever nessa 

modalidade de estágio já a partir do primeiro semestre do curso. O coordenador do 

estágio se incumbirá de fazer o acompanhamento e o controle da frequência e das 

atividades do aluno. 

Tal exigência possui como objetivo: 

1) favorecer o desenvolvimento de habilidade profissional em situação real, 

qualificando o futuro profissional para o mercado de trabalho;  

2) proporcionar iniciação profissional em uma situação orientada e supervisionada; 

3) promover o desenvolvimento pleno do educando e a inserção crítica na profissão e 

qualificação para o trabalho; 

4) favorecer o desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional que possibilite 

criticar, inovar, bem como lidar com a diversidade; 

5) buscar a integração de conteúdos e experiências realizadas em todas as etapas do 

curso; e 

6) promover a integração entre a Universidade e a comunidade. 

 

 

 


