
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

REGIONAL JATAÍ
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ESTUDOS GEOGRÁFICOS

PLANO DE ENSINO

I.  IDENTIFICAÇÃO
Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos 
Curso: Geografia Regional Jataí/UFG.
Disciplina: Estágio II/Bacharelado
Carga horária semestral: Teórica: 36 
Semestre/ano: I/2019; Turma/turno: Única/Noturno e Diurno
Professor (a): Dra. Simone Marques Faria Lopes.
II. Ementa
Contato  com  Instituições  e  problematização  da  realidade  no  campo  de  trabalho  do  geógrafo.
Elaboração de proposta de estágio – As visitas às Instituições serão agendadas para o melhor horário
de conveniência do supervisor, compatível com horários do estudante e do coordenador da disciplina.
III. Objetivo Geral
Preparar  técnica  e  eticamente  o  estudante  do  estágio  II  para  melhorar  as  condições  de  êxito  na
experiência concreta do Estágio III.
IV. Objetivos Específicos
- Estudar o Manual de Estágio e seus Anexos;
- Listar Instituições conveniadas do ano e as locais; 
- Estabelecer preliminarmente, pelo menos, três locais para fazer o estágio; 
- Contatar os Profissionais e os Locais do Estágio;
-  Prevenir  e  preparar  o  estudante,  principalmente,  para  o  primeiro  contato  com os  profissionais
supervisores e outros; 
- Elaborar o plano de estágio; 
- Construir o Plano de Atividades, em conjunto com o Colaborador/Profissional; 
- Detalhar o plano de estágio;
- Revisar a literatura sobre o tema e as atividades, objeto do estágio; 
- Detalhar o cronograma e a metodologia em cada atividade. 
- Elaborar o projeto de estágio.
- (Referencial teórico)
V. Conteúdo
Atividade 1: Analisar o Manual de Estágio - não esquecer de discutir os Anexos - Identificar cada um
deles 
Atividade 2: Discutir sobre a lista das Instituições conveniadas
Quais são as empresas vinculadas a UFG aptas a receber estagiários (preferencias empresas da área
de Geografia)
Atividade 3- Levantamento dos Locais de estágio.
Contato com os Profissionais e com os Locais do Estágio; Quais as funções, o que se faz, sobre o
pessoal, atividades, organograma da empresa, nome dos responsáveis e técnicos supervisores e suas
funções;
Prevenir o estudante sobre a preparação ética e etiqueta para o primeiro contato: apresentação sóbria
como se fosse para o primeiro emprego, respeito, conhecimento, preparar-se para ir muitas vezes pois
é difícil encontrar o responsável até depois de agendado;
É importante que o aluno saiba endereço, telefone, pessoas a serem contatadas. Isto o aluno deve
fazer por conta própria;
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Atividade 4- Elaborar o plano de estágio: 
O  aluno  deve  criar  individualmente  o  plano  e  criticar  analisando  a  sua  viabilidade  –  talvez,
simplificar as tarefas para não assustar o Profissional responsável;
Atividade  5- Construir  o  plano  de  atividades  cronograma  de  execução  junto  com  o
Colaborador/Supervisor/Profissional, que também assina junto com o Aluno.
Detalhar a carga horária do Estágio III: deve ser de 96h, sem contar o relatório
Detalhar o plano de estágio pois não é projeto de pesquisa 
Descrição do local de estágio 
Revisar a literatura sobre o tema e as atividades, objeto do estágio
Detalhar o cronograma e a metodologia em cada atividade para facilitar o E. III;
Atividade 6- Realização de seminário interno sobre os planos de estágio; 
Neste sentido, reservar uma aula semanal para cada um ou mais alunos, dependendo do número de
matriculados fazerem a apresentação do plano; Aproveitar a experiência coletiva para melhorar os
planos.
VI. Metodologia
Aulas teóricas e expositivas/dialogadas;
Elaboração de plano de trabalho e de projeto;
Pesquisas bibliográficas e na internet;
Seminário em sala de aula para treinar a consulta e o trabalho com os profissionais geógrafos ou
outros profissionais. 
Apresentações do projeto e plano de trabalho pelos alunos. 
A PCC será  realizada  em seminários  proferidos  pelos  estudantes  em horários  a  combinar,
resguardando os horários de aula das teóricas e práticas, sendo complementares.

VII. Processos e critérios de avaliação
Avaliação contínua, correção dos textos das aulas: 
Procurar em cada etapa solicitar uma atividade que deve ser relatada; 
Pesos: primeiramente o plano de estágio, a seguir, o projeto, o seminário, a participação em sala e o
interesse pelo coletivo.

VIII. Local de divulgação dos resultados das avaliações
Em sala de aula após cada atividade ou ao final da atividade. 
No site do aluno na página da UFG ou pessoalmente quando questionado por aluno.

XI. Bibliografia básica e complementar

ALMEIDA, J. R. de. (et al.). Gestão Ambiental: planejamento, avaliação, implantação, operação
e verificação. Rio de Janeiro: Thex, 2000.

CUNHA, S. B. e GUERRA, A. J. T. Avaliação e perícia ambiental. Rio de Janeiro: Bertrand-Brasil,
1999.

_____. Impactos ambientais urbanos no Brasil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand-Brasil.

BRASIL. Decreto nº. 85138, de 15 de setembro de 1980.  Regulamenta a lei n º. 6664, de 26 de
junho de 1979, que disciplina a profissão de geógrafo, e dá outras providências . Brasília: 1980.
Disponível em: <http://www.soleis.adv.br/geografoprofissao.htm>. Acesso em 05 de agosto de 2010.

CONSELHO  FEDERAL  DE  ENGENHARIA  ARQUITETURA  E  AGRONOMIA  -  CONFEA
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Resolução nº. 1010 de 22 de agosto de 2005 que Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de
títulos  profissionais,  atividades,  competências  e  caracterização  do  âmbito  de  atuação  dos
profissionais  inseridos no Sistema CONFEA/CREA, para efeito  de  fiscalização do exercício
profissional. 

Brasília: 2005. Disponível em < http://www.confea.org.br/ >. Acesso em 15 de julho 2010.

KAYSER, B.  O geógrafo e a pesquisa de campo. Seleção de textos. São Paulo: AGB-SP, nº 11,
1985.

LIMA, R.F.P de e LIMA, O. P.  O perfil do Geógrafo e sua inserção social no mercado de trabalho
brasileiro.  In: Congresso  Brasileiro  de  Cadastro  Técnico  Multifinalitário  .  nº.  1,  2004,
Florianópolis.   Congresso  Brasileiro  de  Cadastro  Técnico  Multifinalitário,  Florianópolis,  2004.
Disponível em 

<  http://geodesia.ufsc.br/Geodesia-online/arquivo/cobrac_2004/015.pdf  >.  Acesso  em 15  julho  de
2010.  

Manual  de  Estágio  da  UFG.  Site  da  Pró-reitoria  de  Graduação  na  secção  Estágio:
www.prograda.ufg.br 

PEDROSO,  N.  G.  Geógrafos,  Legislação,  formação  e  mercado  de  trabalho.  São  Paulo:
AGB/CONFEA-CREA, 1996.

ROSA,  R.  O  Geógrafo:  mercado  e  atividades  de  trabalho. Revista  de  Educação  e  Filosofia.
Uberlândia,  2(4),  jan-jun,  1988.  Disponível  em  <
http://www.rc.unesp.br/igce/grad/geografia/mercadodetrabalho.pdf >.  Acesso  em  09  de  agosto  de
2010.

SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia, transformações sociais e engajamento profissional: o trabalho
do geógrafo no Brasil. In: Scripta Nova. Barcelona. Vol. VI, núm. 119 (139), 1 de agosto de 2002.
Disponível em < http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119139.htm >. Acesso em 09 de agosto de 2010.

VENTURI,  L.  A.  B.  (org.)  Praticando Geografia:  técnicas  de  campo e  laboratório.  São Paulo:
Oficina de Textos, 2005.

VERDUM, Roberto. Estágio profissional: Formação, prática e reconhecimento. In: IX COLÓQUIO
INTERNACIONAL  DE  GEOCRÍTICA,  N.9,  2007,  Porto  Alegre.  Disponível  em  <
http://www.ub.es/geocrit/9porto/verdum.htm >. Acesso em 05 de ago. De 2010.

X. Cronograma
A disciplina será ministrada às quartas-feiras, no horário de 19h 00min às 22h 40min, 

AULA  1-  Apresentação  da  disciplina  –  Aplicação  de  questionário  investigativo –  resultados
confrontados
AULA 2- Estágio em geografia o que é, qual a importância para a formação profissional.
AULA 3- Quais são as atribuições do profissional Geógrafo (ambiental, planejamento, cartografia,
meio físico, hidrografia, turismo, economia e geomarketing).
AULA 4- Discussão acerca do que é, e como realizar um MCE.
AULA 5-  O que é o CAR, Cadastro ambiental Rural. Ética profissional, no ambiente de trabalho -
Informações sobre o estágio e as necessidades para concretização do mesmo;
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AULA 6- PGA- Plano de Gestão Ambiental e PRAD plano de recuperação de área degradada.
AULA 7-  Discutir sobre a lista das Instituições conveniadas;  Levantamento dos possíveis locais de
estágio - Pesquisa sobre as atividades a serem realizadas durante o estágio
AULA 8- Discussão e apresentação do Manual de Estágio (discussão dos anexos)
Elaboração do Plano de estágio - analisar a sua viabilidade.
AULA 9- Apresentação da resposta dos possíveis locais de realização do estágio
AULA 10- Construir o plano de atividades cronograma de execução (mediado pelo supervisor)
AULA 11- Elaboração do Projeto de estágio.
AULA 12- Elaboração do Projeto de estágio.
AULA 13- Elaboração do Projeto de estágio.
AULA 14- Apresentação do Projeto de estágio.
AULA 15- Correções do Projeto de estágio.
AULA 16- Entrega da do Projeto Final de estágio. 

OBS.:
Art. 17. A hora-aula em cursos presenciais será de sessenta (60) minutos, sendo cinquenta (50) 
minutos de aulas expositivas, práticas ou laboratoriais e dez (10) minutos de atividades 
acadêmicas supervisionadas, tais como atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalho 
individual ou em grupo, práticas de ensino e outras atividades no caso das licenciaturas. 
1PCC – Prática como Componente Curricular

Data Jataí, 23 de Março de 2018.

__________________________________
Simone Marques Faria Lopes

Prof. Dra. em Geografia 
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