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 PROGRAMA DE ENSINO  

Código Disciplina Horas/Aula 

GCN7703 Estágio de conclusão de curso I 180 

Docentes Lindberg Nascimento Jr e Michele Monguilhott lindberg.junior@ufsc.br michele.monguilhott@ufsc.br 

Aula: Sexta-feira (10h10min) 

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

GCN7202) eh (GCN5309 ou GCN7304 
Tipo: Obrigatória* 

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

 

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  

- Ciência do Regulamento de Estágio. 

- Emissão de portaria de orientador/a acadêmico/a. 

- Orientações gerais sobre redação de trabalhos científicos. 

- Seminários de apresentação dos projetos. 

- Entrega das notas pelos/as orientadores/as acadêmicos/as. 
 

 METODOLOGIA DO ESTÁGIO  

O conteúdo programático será mediado por meio de aulas expositivas e de debates; leitura do regulamento do relatório de 

estágio; acompanhamento do andamento das atividades em atendimento individual e coletivo. Participação e apresentação 

do projeto de estágio e nos seminários de estágio 
 

 CRONOGRAMA  

DATA CONTEÚDO - ATIVIDADE 

10/mar Apresentação da disciplina, regulamento do Estágio e calendário do semestre 

17/mar a 16/jun Atendimento individual  

23/jun Seminário de apresentação de resultados parciais 

30/jun Seminário de apresentação de resultados parciais 

07/jul Divulgação dos rendimentos finais  

 
 

 AVALIAÇÃO  

O estudante será avaliado pelo desenvolvimento das atividades ao longo do semestre. Para aprovação, espera-se, no 

mínimo, a construção de um capítulo do relatório com resultados parciais. O/a orientador/a será consultado/a sobre a nota 

final. Reprovação na disciplina somente para os/as estudantes que não estejam sob orientação de algum/a docente ou não 

tenha desenvolvido as atividades da disciplina ao longo do semestre. A Menção I deverá ser solicitada exclusivamente 

pelo orientador. 
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