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 PROGRAMA DE ENSINO  

Código Disciplina Horas/Aula 

GCN7803 Estágio de Conclusão de Curso II 180 

Turma:  08332  

Pré-requisito: (GCN5204 ou GCN7201) eh (GCN5304 ou 

GCN7202) eh (GCN5309 ou GCN7304 
Tipo: Obrigatória* 

Professor/a responsável: Maria Helena Lenzi  
Email: m.h.lenzi@ufsc.br 

               

 

(*) O estudante deverá optar por GCN7703 - Estágio de Conclusão de Curso II ou GCN7702 - Monografia II. 

 

EMENTA: Aprendizagem Social, profissional ou cultural, através da participação do aluno nas atividades de trabalhoem 

Instituições Públicas ou Empresas Privadas, compatíveis com a formação acadêmico-profissional do Bacharelado ou 

Licenciatura em Geografia, observado o que estabelece o Regulamento de Estágio do Curso de Geografia. 

 

OBJETIVO: Participação no desenvolvimento de atividades programadas, compatíveis com a formação acadêmico-profissional 

do Bacharel em Geografia, sob supervisão e orientação técnica. Supervisionar a elaboração do relatório de estágio, 

além de sistematizar os procedimentos administrativos e legais do estágio de conclusão de Curso I. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Unidade I – Procedimentos Administrativos e Legais do Estágio de Conclusão de Curso I 

1.1 Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008 

1.2 Resolução Normativa DIP/PROGRAD/UFSC 

1.3 Regulamento de Estágios do Curso de Geografia 

1.4 Procedimentos Administrativos do Estágio 

Unidade II – O Processo Operacional do Projeto ao Relatório de Estágio 

2.1 O desenvolvimento e Aprovação do Projeto de Estágio de Conclusão de Curso I 

2.1.1 O Processo de Supervisão e Orientação do Projeto de Estágio 

2.2 O Processo de Desenvolvimento do Relatório de Estágio 

2.2.1 A Defesa do Relatório de Estágio 

2.2.2 Procedimentos Técnicos e Administrativos Finais do Estágio 

 

 METODOLOGIA DO ESTÁGIO  

 

O atendimento discente ocorrerá mediante agendamento prévio pelo e-mail: m.h.lenzi@ufsc.br. Os encontros serão realizados nas 

segundas-feiras entre 18h30 e 20h10.  

 

Fluxo de procedimentos:  

1. O/a estudante entrega na Secretaria da Coordenação do Curso o pedido de marcação da defesa e nomeação da banca;  

2. A Secretaria da Coordenação entrega ao Orientador as portarias de nomeação dos membros das bancas, junto com a ata da defesa; 

3. Realiza-se a defesa, e o orientador entrega a ata preenchida e assinada na Secretaria do Curso;  

4. O/a estudante faz as alterações no trabalho e, obtendo validação do orientador, fará o upload do documento no Repositório 

Institucional da BU;  

5. A Coordenação do Curso recebe um e-mail automático do sistema informando que o upload foi efetuado. Se o Relatório estiver 

dentro das normas, a Coordenação irá liberar a publicação no RI. Caso haja problema ou erro na inclusão dos dados, o Relatório será 

devolvido para que o/a estudante faça os ajustes (por e-mail);  

6. O supervisor confirmará a nota da ata da defesa na lista de aproveitamento da disciplina somente após o upload final do Relatório 

no Repositório da BU. O Relatório deve ser incluído no RI no formato PDF, contendo a folha de rosto com as assinaturas dos membros 

da banca e do coordenador do curso.  

 

As instruções de como fazer a inclusão dos TCCs/Relatório no RI estão disponíveis em http://www.repositorio.ufsc.br/ 

 

 CRONOGRAMA  

A disciplina não possui aulas presenciais.  

12/06 – divulgação das bancas de defesa de Estágio de Conclusão de Curso 

19/06 a 07/07 – Período concentrado de defesas  



 

 AVALIAÇÃO  

 

Defesa pública do Relatório de Estágio de Concluão de Curso. Rendimento final designado pela banca. 

 
 BIBLIOGRAFIA  

Regulamento de Estágios do Curso de Geografia.  

Disponível em: https://geografia.paginas.ufsc.br/files/2012/03/Regulamento-deEstagios.pdf 

Resolução Normativa nº 73/2016/CUn, de 7 de Junho de 2016. Disponível em: 

http://portal.estagios.ufsc.br/files/2016/06/RN-73_CUn_2016.pdf 

http://portal.estagios.ufsc.br/files/2016/06/RN-73_CUn_2016.pdf

		2022-11-21T15:34:14-0300




