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REGULAMENTO DO ESTÁGIO DO CURSO DE LETRAS DO CAMPUS JATAÍ 

 
ESTÁGIOS CURRICULAR OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO E DA ESTRUTURA 

Art. 1º O presente regulamento estabelece as orientações básicas dos estágios do 

Curso de Letras do Campus Jataí, da Universidade Federal de Goiás, em conformidade 

com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, incorporando, também, as 

orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Letras, das Diretrizes 

Curriculares de Formação de Professores e das seguintes resoluções da Universidade 

Federal de Goiás: Resolução CONSUNI nº 06/02 - Regulamento Geral dos Cursos de 

Graduação - artigos 8º, 9º e Anexo I;  Resolução CEPEC nº 631/03 - Define a política da UFG 

para a Formação de Professores da Educação Básica;  Resolução CEPEC nº 766/05 - Define 

regras para Estágios dos Cursos Bacharelado e Específico da Profissão;  Resolução CEPEC nº 

731/05 - Define regras para Estágios dos Cursos de Formação de Professores;  Resolução 

CEPEC nº 880/08 - Altera Resolução CEPEC nº 766/05;  ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 30 

DE OUTUBRO DE 2008.  

 

Art. 2º O Estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos 

que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de 

educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 

ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.  

 

http://www.prograd.ufg.br/uploads/files/Resolucao_CONSUNI_2002_0006.pdf
http://www.prograd.ufg.br/uploads/files/Resolucao_CONSUNI_2002_0006.pdf
http://www.prograd.ufg.br/uploads/files/89/Resolucao_CEPEC_2003_0631.pdf
http://www.prograd.ufg.br/uploads/files/89/Resolucao_CEPEC_2003_0631.pdf
http://www.prograd.ufg.br/uploads/files/Resolucao_CEPEC_2005_0766.pdf
http://www.prograd.ufg.br/uploads/files/Resolucao_CEPEC_2005_0766.pdf
http://www.prograd.ufg.br/uploads/files/Resolucao_CEPEC_2005_0731.pdf
http://www.prograd.ufg.br/uploads/files/Resolucao_CEPEC_2005_0731.pdf
http://www.ufg.br/this2/uploads/files/89/Resolucao_CEPEC_2008_0880.pdf
http://www.ufg.br/this2/uploads/files/89/Resolucao_CEPEC_2008_0880.pdf
http://www.ufg.br/this2/uploads/files/89/081031_ON_07.pdf
http://www.ufg.br/this2/uploads/files/89/081031_ON_07.pdf
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§ 1º Os estágios, que se constituem um processo educativo de aprendizagem e de 

formação profissional, compreendem o Estágio Curricular Obrigatório e o Não 

Obrigatório e efetivam-se mediante atividades de aprendizagem social, profissional e 

cultural, proporcionadas ao estudante do curso de Letras pela participação em 

situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizados em unidades escolares 

dos sistemas de ensino, de direito público e privado, sob responsabilidade da 

Coordenação de Estágios do Curso de Letras do Campus Jataí/UFG. 

 

§ 2º O Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Letras consiste num momento de 

formação profissional do acadêmico estagiário através do exercício direto in loco, da 

presença participativa em ambientes próprios da atividade profissional, sob a 

responsabilidade de um profissional já habilitado, e/ou da elaboração e 

desenvolvimento do projeto de extensão do Centro de Línguas, do Curso de Letras do 

Campus Jataí/UFG, no Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), Ensino Médio (1º ao 3º ano) 

e na Educação de Jovens e Adultos. 

 

§ 3º O Estágio Curricular Não Obrigatório é aquele desenvolvido como atividade 

opcional, de acordo com o projeto pedagógico do curso, acrescida à carga horária 

regular e obrigatória, a ser realizado, a partir do 1º semestre do curso, em local de 

interesse do estudante e, de acordo com suas peculiaridades, pode dar direito a 

comprovante de atividades complementares, desde que devidamente regulamentado 

pelo Colegiado do Curso. É um ato educativo de natureza opcional, com a finalidade de 

complementar os conhecimentos teóricos recebidos pelo aluno ao longo das 

atividades de ensino/aprendizagem e obedecerá à legislação específica, a Lei 

11.788/2008, bem como, às normas e diretrizes internas da Universidade Federal de 

Goiás.  

 

Art. 3º De acordo com o Projeto Pedagógico dos Cursos de Letras, nas habilitações: 

Português e Inglês, o Estágio Curricular Obrigatório, cuja carga horária é de 400 

(quatrocentas) horas, está estruturado da seguinte forma: 

I – Estágio 1 – 96 h/a 

II – Estágio 2 – 96 h/a 
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III – Estágio 3 – 96 h/a 

IV – Estágio 4 – 112 h/a 

 

Parágrafo único. A responsabilidade pelas rotinas administrativas das disciplinas de 

Estágio do Curso de Letras cabe aos docentes devidamente qualificados através do 

concurso público de provas e títulos para a área de Estágio, observando as 

especificidades das habilitações, sendo, portanto, um coordenador para cada 

habilitação do curso.  

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º São objetivos do Estágio Curricular Obrigatório em Letras: 

I - oportunizar estágio diretamente em unidades escolares dos sistemas de ensino 

através de coleta de dados sobre práticas docentes e administrativas e vivência da 

rotina do trabalho escolar durante um período contínuo; 

II - criar espaço de inserção do estagiário na atividade profissional, a partir do 5º 

semestre, permitindo a vivência da dinâmica escolar e a docência compartilhada, 

preferencialmente na condição de assistente de professores titulares, sob a supervisão 

da instituição formadora. 

 

Art. 5º O Estágio Curricular Não-Obrigatório, na forma que se pretende no curso de 

Letras do Campus Jataí, deve ser organizado tendo em vista os seguintes objetivos: 

I – ampliar a formação acadêmico-profissional do estudante; 

II- propiciar ao estudante, na prática, a aplicação dos conhecimentos teóricos obtidos 

durante a realização do curso; 

III - promover a integração social do estudante. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROGRAMAÇÃO DOS ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS E NÃO OBRIGATÓRIOS 

 

Art. 6º Constituem campo de estágio as entidades de direito privado, os órgãos de 

administração pública, as instituições de ensino, a comunidade em geral e as próprias 
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unidades de serviços e ensino do Campus Jataí/UFG. Para aprovação de campo de 

estágio serão consideradas pela Coordenação do curso de Letras do Campus Jataí/UFG, 

em relação à entidade ofertante de campo de estágio: 

I - existência de infra-estrutura material e de recursos humanos; 

II - aceitação das condições de supervisão e avaliação da Coordenação de Estágios do 

Curso de Letras do Campus Jataí/UFG; 

III - anuência e acatamento às normas e legislação vigente 

§ 1º A prática docente do Estágio Curricular Obrigatório será realizada em escolas da 

rede oficial de ensino, preferencialmente em escolas públicas do ensino básico, 

mediante convênios institucionais (Res. CEPEC N. 731, Art. 4º). 

§ 2º Para fins de aproveitamento de créditos é vedada a equivalência entre Estágio 

Curricular Obrigatório e Não-Obrigatório, salvo em casos de docência. 

 

Art. 7º O Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório do Curso de Letras do 

Campus Jataí da Universidade Federal de Goiás observará os seguintes princípios: 

I. articular ensino, pesquisa e extensão; 

II. priorizar a abordagem pedagógica centrada no desenvolvimento da autonomia do 

aluno; 

III. relacionar a reflexão teórico-crítica com os domínios da prática (CNE/CP 2001). 

 

 

DO LOCAL DO ESTÁGIO 

Art. 8º - Para a realização do estágio, seja o Obrigatório ou Não Obrigatório "[...] é 

preciso que exista um projeto de estágio planejado e avaliado conjuntamente pela 

Coordenação do Estágio e o órgão concedente (as instituições, as escolas de campo de 

estágio), com objetivos e tarefas claras e que as duas instituições assumam 

responsabilidades e se auxiliem mutuamente, o que pressupõe relações formais entre 

instituições de ensino e unidades do sistema de ensino" (CNE/CP27/2001). 

 

Parágrafo único - O coordenador de estágio deverá solicitar assinatura de convênios e 

cadastrar os locais de estágio (RGCG, Anexo I, 2.). 
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Art. 9º. - O Centro de Línguas do Curso de Letras do Campus Jataí poderá ser um 

campo para realização de estágios, desde que não ultrapasse 25% da carga horária 

destinada ao estágio de campo obrigatório de cada semestre, conforme plano de 

trabalho do professor responsável pelo estágio. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS E DEVERES 

Das Atribuições dos Responsáveis e Participantes do Estágio 

Art. 10 - O professor de Estágio, no início do semestre, enviará ao coordenador de 

estágio, um Plano de Estágio, com o nome dos alunos matriculados, a instituição em 

que farão as atividades, e o programa de atividades que serão desenvolvidas. 

 

Art. 11 - Conforme o Anexo I, 2, do Regulamento Geral de Cursos de Graduação 

(Resolução CONSUNI Nº 06/2002), o “coordenador de estágios de cada curso terá as 

seguintes atribuições: 

a) coordenar, acompanhar e providenciar, quando for o caso, a escolha dos locais de 

estágio; 

b) solicitar a assinatura de convênios e cadastrar os locais de estágio; 

c) apoiar o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das atividades de estágio; 

d) promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos locais de 

estágio; e  

e) manter registros atualizados sobre o(s) estágio(s) no respectivo curso.” 

 

Art. 12 - Conforme o Anexo I, 3, do Regulamento Geral de Cursos de Graduação 

(Resolução CONSUNI Nº 06/2002), o “professor orientador de estágio terá as 

seguintes atribuições: 

a) proceder, em conjunto com o grupo de professores do seu curso e com o 

coordenador de estágio, à escolha dos locais de estágio; e 

b) planejar, acompanhar e avaliar as atividades de estágio juntamente com o estagiário 

e o profissional colaborador do local do estágio, quando houver.” 
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Parágrafo Único – “O número de alunos estagiários por professor de estágio será, no 

máximo, 15 (quinze)” (Resolução CEPEC Nº 731, art. 10). 

 

Art. 13 - Conforme o Anexo I, 4, do Regulamento Geral de Cursos de Graduação 

(Resolução CONSUNI Nº 06/2002), o “estagiário terá as seguintes atribuições: 

a) participar do planejamento do estágio e solicitar esclarecimentos sobre o processo 

de avaliação de seu desempenho; 

b) seguir as normas estabelecidas para o estágio; 

c) solicitar orientações e acompanhamento do orientador ou do profissional 

colaborador do local do estágio sempre que isso se fizer necessário; e 

d) solicitar à coordenação de estágio a mudança de local de estágio, mediante 

justificativa, quando as normas estabelecidas e o planejamento do estágio não 

estiverem sendo seguidos.” 

CAPÍTULO V 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 
Art. 14. Consideram-se estágio, para efeitos deste regulamento, as atividades de 

aprendizagem profissional proporcionadas pela participação em situações reais de 

trabalho, sendo realizado na comunidade em geral, junto  a  pessoas  jurídicas  de  

direito  público  ou  privado,  sob  responsabilidade  e  coordenação  do Curso  de 

Letras, do Campus Jataí/UFG.   

  

Art.  15.  As atividades  do  Estágio  Não  Obrigatório  devem  ser  compatíveis  com  o  

Projeto Pedagógico  do Curso, podendo ser desencadeadas a partir do momento do 

ingresso do estudante no Curso.  

  

Art. 16. Compete à Coordenação do Curso a coordenação dos estágios não 

obrigatórios, a organização e o planejamento das atividades de estágio. Estas devem 

ser programadas por meio de plano de atividades, elaborado pelo estagiário, 

devidamente orientado pelo orientador, de acordo com roteiro padrão disponível na 

página da PROGRAD e na Coordenação do Curso.  
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DA ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO  

Art. 17.   No Estágio Curricular Não Obrigatório, a orientação é realizada por docente 

vinculado ao curso do estagiário, podendo  ser  realizada  de  forma  compartilhada  

pelos  supervisores  profissionais  vinculados  à  unidade concedente.  

  

Art. 18.  São atribuições do professor orientador:  

I  -  avaliar  as  condições  das  instalações  da  parte  concedente  do  estágio  descritas  

no  plano  de atividades, bem como a sua adequação à formação cultural e profissional 

do estudante;  

II – exigir do estudante a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 

meses, de relatório das atividades;  

III – zelar pelo cumprimento do  termo de compromisso,  reorientando o estagiário 

para outro  local, em caso de descumprimento das normas;  

IV – comprovar o efetivo acompanhamento do estagiário por meio de orientações na 

elaboração do plano  de  atividades,  de  visto  no  relatório  de  atividades  e,  se  for  o  

caso,  de  visita  in  loco,  sempre  que necessário.   

  

Art.  19.  A  supervisão  do  estágio  na  concedente  de  estágio  é  realizada  por  

supervisor  local  de  estágio designado  pelo  representante  da  referida  unidade,  

dentre  seus  profissionais,  cabendo  à  Coordenação de Estágio do Curso o seu 

acompanhamento, mediante instrumentos avaliativos desenvolvidos para esse fim e 

de visitas in loco, sempre  

que necessário.  

  

Art. 20. O supervisor local de estágio deve ter formação profissional de nível superior 

compatível com a área de  formação  do  curso  ou  experiência  profissional  na  área  

de  conhecimento  desenvolvida  no  curso  do estagiário.  

  

Art. 21. O supervisor local de estágio não recebe remuneração da UFG.  
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Art. 22. São atribuições do supervisor local de estágio:  

I – fornecer ao estagiário as informações necessárias para o desenvolvimento do 

estágio;  

II  –  apresentar  ao  estagiário  as  informações  de  que  necessita,  facilitando-lhe  o  

acesso  às dependências da organização concedente de estágio necessárias para o 

desenvolvimento do estágio;  

III – orientar e acompanhar a execução das atividades do estagiário;  

IV – visar os relatórios do estágio;  

V – prestar informações sobre o desempenho do estudante;  

VI –  informar ao orientador de estágio ou ao NIFAE qualquer irregularidade verificada 

em relação ao estagiário;  

VII – participar de reuniões na Instituição, quando convidado.  

 

 

 

CAPÍTULO VI 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

DA CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

Art. 23 - O Estágio de Licenciatura, conforme as modalidades oferecidas pelo Campus 

Jataí, será cumprido em 400 horas, distribuídas em quatro disciplinas de Estágio 

supervisionado, sendo: Estágio 1, Estágio 2, Estágio 3, Estágio 4, distribuídos em quatro 

semestres, assim que o aluno cumprir a 50% da carga horária total em disciplinas 

conforme o Projeto Pedagógico do Curso.  

 

Art. 24. - A disciplina Estágio terá um tempo de atuação na escola-campo e um tempo 

de estudos e reflexão sobre a prática docente do professor na sala de aula. 

 

Parágrafo único - Do total das horas de cada disciplina de Estágio, quatro horas 

semanais devem, prioritariamente, ser efetivadas na escola-campo e as demais nas 

dependências do Campus Jataí, (CAJ)/UFG. 
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Art. 25 - Poderá ter redução da carga horária do Estágio em até 100 horas o aluno que: 

I. Exercer atividade docente regular na educação básica; 

II. Exercer atividade de aluno-professor no Centro de Línguas do Curso de Letras do 

Campus Jataí/UFG; 

§ 1º - O aluno deve solicitar essa redução de carga horária, no ato da matrícula, à 

Coordenação do Curso de Letras do CAJ/UFG, apresentando os documentos 

comprobatórios que definem a sua situação, para análise e deliberação quanto à 

redução.  

§ 2º - Tal redução será concedida somente quanto às atividades na escola-campo, 

durante o Estágio 2 e o Estágio 3. 

 

DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO 

Art. 26 - O Estágio Curricular Obrigatório, no Curso de Letras, do Campus Jataí prevê o 

desenvolvimento das seguintes modalidades: 

I. Atividades destinadas a propiciar ao aluno o contato com a realidade educacional, 

especialmente nos aspectos que dizem respeito às situações que envolvem a relação 

Escola-professor-aluno. 

II. Atividades simuladas, em que o estagiário participará de aulas planejadas e 

efetuadas juntamente com seus colegas de turma e o professor. 

III. Atividades de participação em aulas ou outras ações pedagógicas, que possibilitem 

ao aluno interagir e colaborar com o professor no local de estágio. 

IV. Atividades de regência, que permitam ao aluno ministrar aulas, ou desenvolver 

outra atividade relacionada ao processo ensino-aprendizagem, sob orientação do 

professor, no local de estágio. 

V. Atividades de pesquisa que estimulem a investigação de objetos de ensino da área 

de Língua Portuguesa e suas Literaturas.  

 

Parágrafo único - Conforme o Projeto Pedagógico do Curso de Letras do Campus Jataí, 

a apreensão da realidade da escola campo poderá incluir:  

"1. conhecimento e apropriação da realidade escolar em seu 
todo e em sua complexidade - observação de reuniões de pais 
e professores, Conselho de Classe, exame de regulamentos e 
estatutos da escola escolhida, entrevistas com coordenadores, 



11 
 

diretores, orientadores e professores, análise dos projetos 
pedagógicos e demais atividades [...]; 
2. [...] preparação e pilotagem de material didático;  
3. observação das aulas e engajamento em atividades 
extracurriculares [...] classes de aceleração, oficina de redação, 
clubes de conversação para línguas estrangeiras, auxílio na 
avaliação de alunos, atividades de reforço para os alunos,  [...]; 
4. regência de algumas aulas; 
5. engajamento em projetos de pesquisas no contexto de 
estágio [...]. 
6. utilização da pesquisa como método de formação de futuros 
professores a ser desenvolvida a partir das situações de 
estágio, elaborando projetos que permitam ao estagiário 
compreender e problematizar situações observadas e/ou 
vivenciadas nas escolas;  
7. apresentação de um trabalho de conclusão de curso (TCC), 
ao final do curso.  

 

DA AVALIAÇÃO 
Art. 27. A avaliação das atividades de estágio deve ser periódica e obedecer à 
normatização do próprio Curso, observando-se:  
a) a qualidade da formação acadêmico-profissional;  
b) a atuação dos estagiários e supervisores/orientadores;  
c) as condições do campo para o desenvolvimento do estágio.    
  
DO PRODUTO DOS ESTÁGIOS 
Art. 28 - O produto dos Estágios 1, 2, 3 e 4 deverá incluir um documento (relatório), 
descritivo e  analítico-reflexivo sobre a vivência da prática docente na escola-campo. 
 
Art. 29 - O produto dos Estágios 1, 2 e 3 deverá incluir um Relatório e um Projeto de  
Pesquisa a ser desenvolvido e concluído no Estágio 4. 
 
Parágrafo único - O aluno deverá, “a partir da problematização das situações 
vivenciadas, definir o tema do projeto de ensino e pesquisa. A elaboração do projeto 
implica preparação teórica, em especial a respeito de conhecimentos básicos de 
pesquisa, com o objetivo que o aluno desenvolva atitude investigativa” (Res. CEPEC Nº 
731, art. 11, II). 
 
Art. 30. - O produto do Estágio 4, Relatório Final de Estágio (Res. CEPEC Nº 731, 
art.11), deverá “apresentar uma reflexão sobre a intervenção docente na escola-
campopara que se evidencie a compreensão da realidade escolar e as contribuições de 
todo o processo de investigação para a construção pessoal e coletiva da formação 
docente” (Res. CEPEC Nº 731, art. 11, IV). 
 
Art.31. - Os produtos acima exigidos, após avaliação do professor de Estágio, bem 
como as fichas de frequência, deverão ser entregues ao Coordenador de Estágio para o 
arquivo do Projeto de Estágio do Curso de Letras do Campus Jataí/UFG.  
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Parágrafo único - O resultado das atividades de estágio poderá ser objeto de debate 
em eventos acadêmicos do Curso de Letras. 
 
Art. 32. - A avaliação de cada disciplina de estágio será feita pelo Professor, que atribui 
notas, considerando o continuum de 0 a 10, sendo aprovado o aluno que obtiver a 
média mínima regimental igual ou superior a 6,0 e cumprir a carga horária exigida 
(75% de frequência). 
 
Art. 33. São produtos de avaliação de estágio: 
1. DIÁRIO DE CAMPO – é um gênero escrito que, manuscrito ou digitado, relata fatos, 
descreve observações e elabora reflexões sobre a prática profissional do professor de 
Língua Portuguesa, dialogando coma teorias trabalhadas em sala de aula. 
2. LEITURAS – fichamentos, debates, apresentações aos colegas. 
3. MATERIAL DIDÁTICO - elaboração de recursos didáticos, simulação de 
aulas. 
4. PROVAS – duas verificações de aprendizagem durante o semestre. 
5. PRODUTOS DO REGULAMENTO:  
a) Estágio 1 e Estágio 2 – documento (relatório, artigo, ensaio) analítico-reflexivo sobre 
a prática docente na escola campo; 
b) estágio 3 –  Relatório e Projeto de Pesquisa ou Projeto de Intervenção;  
c) Estágio 4 – Relatório Final, TCC, Artigo científico  
 
Das Disposições Finais 
Art. 34 - Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Letras do Campus 
Jataí da UFG. 
 
Art. 35 - Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação. 
 
 

Jataí, 12 de novembro de 2012.  
 

 
 

 
Colegiado de Cursos 

 
 
 
 

Profª. Eliana Melo Machado Moraes 
Coordenadora de Estágio do Curso de Letras _ Português 
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ANEXOS 

SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO  
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO 
CAMPUS JATAÍ – CURSO DE LETRAS – Habilitação Português 

                                        Jataí, ____ de março de 20___.  

DE:Profª. _____________________________________________________________ 
Coordenadora de Estágio do Curso de Letras - Habilitação Português - do CAJ/UFG 
PARA: Prof.(a) 
___________________________________________________________ 
Diretor(a) do(a) Colégio 
Estadual________________________________________________ 
ASSUNTO: Realização de Estágios Supervisionados dos alunos do _____º período do 

Curso 
                  de Letras – Habilitação Português - do CAJ/UFG.  
 
 Senhores(as) Diretores(as) e Professores (as),  
 
Eu, _________________________________________, professora do Curso de Letras 
do Campus Jataí da UFG, venho apresentar o (a) estudante 
_______________________________________________________________________
____ com a finalidade de solicitar-lhes uma acolhida nessa escola, para que ele (a) 
possa realizar o estágio regular do Curso de Licenciatura em Letras - Português. Este 
pedido espera contar com a compreensão de todos, pois estamos juntos nesta escolha 
que fizemos de zelar pela educação de nossas crianças e adolescentes. A proposta de 
participar de todas as atividades da escola conta com a expectativa de que os 
estagiários possam aprender com a experiência que a Escola oferece e, assim, 
esperamos que eles tenham oportunidades de vivenciar e compreender as condições 
necessárias para se tornarem bons profissionais na área de sua formação. Para isso, 
solicitamos que eles elaborem e trabalhem a execução de um projeto conforme as 
necessidades da escola e dos professores da área de Português.  
Informamos que os estagiários cumprirão todas as atividades sob a minha supervisão 
como professora de estágio.  
 
Contando com a compreensão e o apoio de todos desta unidade de ensino, coloco-me 
à disposição para quaisquer dívidas através do contato: Profª. ____________– CL-
CAJ/UFG (64) __________ ou Cel. (64)_____________________, com os 
agradecimentos. 

Atenciosamente, 
  
 

______________________________________ 
Coordenadora de Estágio do Curso de Letras – Habilitação Português 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS  JATAÍ 

CURSO DE LETRAS – HABILITAÇÃO PORTUGUÊS 

 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA SEMESTRAL DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

Escola:_____________________________________________________________________
__ 
Estagiário(a):________________________________________________________________
___ 
Nº. de Matrícula:_________________________                     Período: ____                                           
Unidade/ Curso: Campus Jataí – Letras/UFG                Curso – Letras-
__________________              Estágio Curricular Obrigatório      Ano 
Letivo: _____  
Coord. de Estágio: _______________________Período de Referência: _____ a 
_______/20__ 

 

Data Horário Assinatura do Estagiário Assinatura do 
professor Entrada Saída 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 
Jataí, ____ /_____ de 20__.  

 
 

Assinatura da Professora de Estágio do Curso de Letras – Habilitação Português 

 



15 
 

 

 


