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Considerações sobre o cadastro de estágio

Caros professores e alunos do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas,

A partir do semestre letivo de 2019/3, os alunos dos cursos de Ciências Biológicas passaram a fazer o
cadastro de estágio diretamente no SIGA 3, onde é possível submeter a documentação (termo de
compromisso e plano de atividades) para análise da PROGRAD de forma on-line.

A seguir, falaremos sobre os estágios, sobre a COE e sobre os convênios da UFJF com instituições
concedentes.

1. Estágios

1.1. Trâmite do procedimento de estágio
A PROGRAD elaborou um POP (procedimento operacional padrão) no qual consta toda a tramitação

do cadastro de estágio. O documento pode ser acessado na página
https://www.ufjf.br/biologia/para-discentes/graduacao/estagios/.

Os alunos devem se atentar aos pontos 1, 5 (se necessário), 9, 10, 26, 37, 38 e 39. Os últimos três só
devem ser observados se o estágio se der fora da UFJF.

Os professores devem se atentar apenas ao passo 26, que descreve o momento de assinatura dos
documentos necessários. Além disso, no caso de estágio obrigatório, o professor deve solicitar antes do início
do semestre letivo a abertura de vaga para o seu orientado.

1.2. CARACTERÍSTICAS EM COMUM ao estágio obrigatório e ao não obrigatório
● Necessidade de regularização da documentação para início do estágio: a Coordenação de

Estágio (COE) da PROGRAD não aceita data retroativa. Portanto, nunca inicie atividades de
estágio ou permaneça em atividade no caso de a documentação não estar devidamente
regularizada junto à COE/PROGRAD.

● Datas de início e de término: devem coincidir com um dos dias da semana escolhidos para o
estágio. Portanto, o que vale são os dias de estágio, não o início da semana;

● Carga horária máxima diária e semanal: 6h e 30h, respectivamente, distribuídas de
segunda-feira a sábado. Caso também deva ser realizado aos domingos, deverá ser anexado

https://www.ufjf.br/biologia/para-discentes/graduacao/estagios/


no momento do cadastro uma carta do orientador e/ou supervisor justificando a
necessidade e garantindo a supervisão

1.3. Especificidades do ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
● Vinculação a disciplina: sim;
● Onde: na UFJF ou em instituição conveniada;
● Remuneração: se realizado na UFJF, não é remunerado. Se realizado em instituição

conveniada, pode ser remunerado;
● Carga horária total: 180 horas. Não pode ser ultrapassado o limite de 180h, motivo pelo qual

recomendamos que se faça a contagem da carga horária por dia, com um calendário, para
definir a data de início e fim do estágio. Ao computar as datas, caso um dos dias de estágio
coincida com feriados e recessos (conferir no calendário acadêmico), estes devem ser
desconsiderados da contagem;

● Professor orientador: o responsável pela disciplina;
● Representante legal: se na UFJF, o chefe de departamento; se fora, a pessoa indicada pela

instituição concedente;
● Observações: fazer o cadastro com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias da data de

início do estágio. Esse prazo passa a contar a partir do dia em que o aluno salvar e enviar
para análise.
ATENÇÃO: antes de iniciar o cadastro no estágio obrigatório, é imprescindível que o aluno
esteja matriculado na disciplina de estágio.
LANÇAMENTO DE NOTA: somente é possível o lançamento de nota após o término do
período de estágio e com a documentação regularizada.

1.4. Especificidades do ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO:
● Vinculação a disciplina: não há;
● Onde: em instituição conveniada. Instituições não conveniadas podem propor convênios a

qualquer momento, conforme as regras da PROGRAD;
● Remuneração: deve haver;
● Carga horária total: não há;
● Professor orientador: um docente da UFJF;
● Observações: o estagiário pode, mas não é recomendado pela UFJF, não receber o

pagamento em valor pecuniário, sendo, nesse caso, acertado formas de contraprestação
entre a proponente e o estagiário, mas com a anuência do professor orientador e da COE do
curso. Estas formas de contraprestação deverão ser estabelecidas e informadas na
documentação junto à solicitação de convênio ou no ajuste ao convênio já firmado, caso não
esteja previsto.

Resumo das especificidades

Estágio obrigatório Estágio não obrigatório
Vinculação a disciplina Sim Não
Onde Na UFJF ou em instituição

conveniada
Em instituição conveniada

Remuneração Na UFJF não há;
em instituição conveniada, pode
haver

Deve haver

Curso(s) Bacharelado Bacharelado e licenciatura
Carga horária total 180h Não há



2. COE - Comissão orientadora de estágios

2.1. O que é a Comissão Orientadora de Estágios?
Além da COE/PROGRAD, cada curso tem uma comissão de professores que se responsabiliza

pela organização didática pedagógica do estágio obrigatório e não obrigatório. A Resolução nº
115/2014/CONGRAD estabelece as atribuições destas comissões.

Ressaltamos que esta COE é específica do Bacharelado. A COE da Licenciatura é prevista nesta
página.
 

2.2. Qual o papel da COE?
I. Elaborar normas complementares para o estágio obrigatório e não obrigatório do respectivo

curso;
II. Auxiliar o professor orientador do estágio na definição de instrumentos de avaliação para o

estágio obrigatório e não obrigatório;
III. Fixar as atribuições dos professores orientadores e demais instruções necessárias ao bom

desenvolvimento dos estágios;

A COE dos cursos de Ciências Biológicas é formada por uma presidente e por uma vice-presidente.
Na ausência de ambos, quem responde pela COE do curso é a coordenadora.

No preenchimento do cadastro deverá ser indicada a/o representante (presidente) da COE do curso.

3. Convênios
Caros alunos e professores, verificar se a concedente onde o estágio será realizado é conveniada com

a UFJF. Acesse o SIGA Estágios (Estágios > Cadastros Básicos > Concedente / Convênio) ou a página eletrônica

http://www.ufjf.br/estagio/files/2018/08/RES_115.2014_COE-Comiss%C3%A3o-Orientadora-de-Est%C3%A1gio.pdf
http://www.ufjf.br/estagio/files/2018/08/RES_115.2014_COE-Comiss%C3%A3o-Orientadora-de-Est%C3%A1gio.pdf
https://www2.ufjf.br/estagio/coes/licenciaturas/cursos-e-coes-ciencias-biologicas-licenciatura/


da Pró-Reitoria de Extensão ou, ainda, verifique junto à Coordenação de Convênios/UFJF pelo telefone (32)
2102-3962.

Caso a instituição concedente não seja conveniada, providenciar a documentação necessária para o
estabelecimento do convênio. A documentação e as orientações estão no endereço:
http://www.ufjf.br/estagio/convenios/propor-convenio/

A Coordenação de Estágio da PROGRAD solicita um período mínimo de 30 dias para avaliar a
solicitação de convênio. Somente após o deferimento e trâmites de convênio é que o cadastro poderá ser
realizado.

4. Considerações finais
Esse breve tutorial foi uma iniciativa da Comissão de Orientação de Estágios dos Cursos de

Graduação em Ciências Biológicas no intuito de auxiliar os alunos e professores do curso. Colocamo-nos à
disposição para dúvidas que possam surgir no decorrer das solicitações de estágios, as quais podem ser
encaminhadas para o e-mail da coordenação (coord.biologia@ufjf.edu.br). O horário de atendimento da
coordenação consta na página dos cursos.

Juiz de Fora, 03 de maio de 2021.

Prof.ª Nádia Sílvia Somavilla
Presidente da COE dos Cursos de Graduação em Ciências Biológicas

http://www.ufjf.br/estagio/convenios/propor-convenio/

