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APRESENTAÇÃO: A ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
 

Na matriz curricular do curso de Licenciatura em Química da UFG – Regional 
Catalão, o estágio supervisionado está dividido em 04 (quatro) disciplinas: Estágio 
supervisionado da Licenciatura 1, 2, 3 e 4, totalizando 400 horas, conforme a Resolução 
CNE/CP n° 2 de 1 de Julho de 2015. As ementas, a carga horária e as atividades a serem 
desenvolvidas pelo estagiário na universidade e escola campo são apresentadas a seguir. 

 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

Disciplina Ementa Atividades 
Estágio 
Supervisionado 1 
- 96 horas 

Análise dos princípios 
básicos da organização 
do trabalho pedagógico 
relacionados aos aspectos 
legais, administrativos e 
político-pedagógicos do 
contexto escolar e o 
perfil do professor de 
Ensino Básico do Estado 
de Goiás. Inserção 
gradativa e sistemática 
dos alunos, no contexto 
escolar, observação e 
diagnose do ambiente 
escolar e a prática 
docente: trabalho 
docente, gestão escolar, 
projeto pedagógico e 
outras atividades 
inerentes à educação 
básica. Atividades para o 
aperfeiçoamento da 
aprendizagem de 
química. 

- Aulas na universidade que 
contemplem os aspectos 
teóricos do contexto 
formativo com discussões de 
textos relacionados à área de 
atuação docente; 
- Elaboração de projeto de 
ensino e pesquisa; 
- Desenvolvimento de 
atividades de observação em 
escola campo, tais como: 
caracterização física, 
pedagógica e da estrutura, 
bem como o funcionamento 
da escola campo; análise do 
projeto político pedagógico, 
dos programas, da 
metodologia, dos materiais 
didáticos e dos 
procedimentos de avaliação 
da escola campo e 
observação e coleta de dados 
em sala de aula; 
-Confecção de relatório de 
estágio em formato 
conforme modelo. 

Estágio 
Supervisionado 2 
- 96 horas 

Realização de atividades 
no ambiente escolar 
relacionadas à 
organização 
administrativa, político-
pedagógica. Experiências 
de ensino na escola: 
diagnose, análise e 
discussão. Elaboração, 
análise, discussão e 
avaliação dos materiais 
didáticos tradicionais e 
alternativos. A pesquisa 
no ensino de química: 
importância e 
perspectivas da educação 
básica. Análise reflexiva 
sobre a realidade escolar 

- Aulas na universidade que 
contemplem os aspectos 
teóricos do contexto 
formativo com discussões de 
textos relacionados à área de 
atuação docente; 
- Participação em atividades 
de acompanhamento das 
atividades do professor 
supervisor; 
- Observação e/ou 
participação das atividades 
em sala de aula; 
- Desenvolvimento de 
projeto de ensino e pesquisa; 
- Desenvolvimento de 
atividades de planejamento e 
semi regência em escola 
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a partir da diversidade de 
situações vivenciadas em 
termos de observação, 
ações e intervenções. 

campo; 
- Confecção de relatório de 
estágio em formato 
conforme modelo (Anexo 5) 
e apresentação/socialização 
da experiência do estágio no 
Seminário de Estágio com 
tópicos relacionados ao 
estágio supervisionado 
selecionados pelo professor 
responsável pela disciplina. 
 

Estágio 
Supervisionado 3 
- 96 horas 

Estudo e discussão sobre 
o perfil e o papel do 
professor no ensino de 
química. Espaço para 
regência supervisionada, 
para intervenções e ações 
no ambiente escolar. 
Elaboração, 
planejamento e 
desenvolvimento de 
aulas teóricas e práticas 
para o ensino de química. 
Desenvolvimento de 
atividades escolares 
relacionadas à 
organização 
administrativa, político-
pedagógica. Experiências 
de ensino na escola: 
diagnose, análise e 
discussão. 

- Aulas na universidade que 
contemplem os aspectos 
teóricos do contexto 
formativo com discussões de 
textos relacionados à área de 
atuação docente; 
- Desenvolvimento de 
atividades de planejamento e 
semi regência em escola 
campo; 
- Desenvolvimento de 
projeto de ensino e pesquisa; 
- Planejamento e execução 
de aula experimental 
(prática) com abordagem 
teórica, em cooperação com 
o professor supervisor e o 
professor orientador; 
- Confecção de relatório de 
estágio em formato 
conforme modelo (Anexo 5) 
e apresentação/socialização 
da experiência do estágio no 
Seminário de Estágio com 
tópicos relacionados ao 
estágio supervisionado 
selecionados pelo professor 
responsável pela disciplina. 
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Estágio 
Supervisionado 4 
- 112 horas 

Análise e discussão sobre o 
ambiente escolar, o perfil e o 
papel do professor no ensino 
de química. Elaboração e 
desenvolvimento de 
materiais didáticos para 
regência supervisionada. 
Experiências dentro da sala 
de aula para o 
aprimoramento profissional. 
Experiência pedagógica para 
intervir e agir no ambiente 
escolar. Elaboração, 
planejamento e 
desenvolvimento de aulas 
teóricas e práticas para o 
ensino de química. 
Desenvolvimento de 
atividades escolares 
relacionadas à organização 
administrativa, político-
pedagógica. Experiências de 
ensino na escola: diagnose, 
análise e discussão. 

- Aulas na universidade 
que contemplem os 
aspectos teóricos do 
contexto formativo com 
discussões de textos 
relacionados à área de 
atuação docente; 
- Desenvolvimento de 
atividades planejamento 
e de regência em escola 
campo; 
- Planejamento e 
execução de aula teórica 
apresentada em slides e 
aula experimental 
(Prática), em cooperação 
com o professor 
supervisor e o professor 
orientador; 
- Confecção de relatório 
final de estágio em 
formato conforme 
modelo (Anexo 5) e 
apresentação no 
Seminário de Estágio. 
 

 
Os estágios obrigatórios no Curso de Licenciatura em Química divide-se em 

atividades que contemplam aulas teóricas na universidade, o desenvolvimento das 
etapas de observação e familiarização com a escola campo, semi regência e regência na 
escola campo, planejamento e execução de aula experimental em cooperação com o 
professor supervisor e o desenvolvimento de relatórios de estágio sob a orientação de 
um docente da área de Ensino de Química da Unidade Acadêmica Especial de Química 
da Regional Catalão e apresentação do relatório através de seminário. 

SEMINÁRIO DE ESTÁGIO 

O seminário de estágio acontecerá ao final de cada etapa de Estágio obrigatório da 
Licenciatura e trata-se de um momento para que os alunos da Licenciatura apresentem 
na forma oral as pesquisas e atividades desenvolvidas durante a realização dos estágios 
de acordo com os tópicos relacionados ao estágio supervisionado e selecionados pelo 
professor responsável pela disciplina. 

Os estagiários juntamente com os orientadores fazem as correções necessárias para a 
finalização do relatório a ser apresentado na forma oral no seminário. Neste momento, 
devem-se fazer as apresentações em slides das pesquisas e atividades desenvolvidas na 
escola sobre os tópicos propostos pelo professor responsável pela disciplina. 

O seminário de estágio configura-se como a finalização do ciclo formativo de 
licenciandos em Química, no âmbito do estágio supervisionado e possibilita a 
divulgação das pesquisas desenvolvidas pela área de Educação Química da Unidade 
Acadêmica Especial de Química da UFG – Regional Catalão como processo avaliativo 
juntamente com o relatório. 
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Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão 
Unidade Acadêmica Especial de Química 

Curso de Química – Licenciatura 
Avenida Lamartine P. Avelar, 1120, Setor Universitário 

CEP 75.704-020 – Catalão/GO Fone: (64) 3441-5334 ou 5393 
https://quimica.catalao.ufg.br/ 

 

 

Regulamento de Estágio Curricular do Curso de Química - Licenciatura da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão 

 

Título I 

Diretrizes e Objetivos 

 

Art. 1° - O Estágio Curricular supervisionado do Curso de Química - Licenciatura deve 

ser cumprido de acordo com as normas estabalecidas neste Regulamento, em 

conformidade com a Resolução CEPEC/UFG nº 1122/2012, que estabelece o 

Regulamento Geral dos Cursos de Graduação – RGCG; Resolução CEPEC nº 880/2008, 

que define a política de Estágios da UFG; Resolução CEPEC nº 731/2005, que define a 

política de Estágios da UFG para a Formação de Professores da Educação Básica; Lei 

Federal 11.788/2008 e o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química do 

DQ/UAEQ/RC/UFG. Os estágios curriculares serão orientados pelo professor da 

disciplina e pelo coordenador de estágio do Departamento de Química da 

UAEQ/UFG/RC e supervisionados pelo professor da escola concedente. 

 

Art. 2º - As modalidades de estágios previstas no Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Química da Universidade federal de Goiás – Regional Catalão são: 

 
I – Estágio não obrigatório: De natureza opcional, com a finalidade de 

complementar os conhecimentos do aluno. 

 
II – Estágio obrigatório: Aquele cuja carga horária é requisito para integralização 

do curso, como estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

 

Art. 3º - O Estágio Curricular obrigatório é um componente curricular, de caráter 

teórico-prático, cuja especificidade proporciona o contato efetivo do aluno com o 

ambiente profissional, acompanhado pela instituição formadora, sendo sua carga horária 
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requisito para aprovação e obtenção de diploma. Será desenvolvida conforme a 

resolução em vigor por meio de disciplina obrigatória do núcleo específico de Estágio 

Supervisionado. 

 

Art. 4º - O Estágio Curricular obrigatório para o Curso de Licenciatura em Química da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, parte integrante do eixo formativo 

do curso de formação de professores para a Educação Básica, em Nível Superior, 

consiste na participação do licenciando em atividades que articulem ensino, pesquisa e 

extensão, tríade que privilegia a formação integral do profissional, consolidando em 

situações concretas do ambiente educacional e articulação entre a teoria e a prática. 

De acordo com o §2º do Art. 1º da Resolução CEPEC Nº 731, a UFG 

compreende o estágio curricular como uma atividade privilegiada de diálogo crítico 

com a realidade que favorece a articulação ensino-pesquisa-extensão, configurando: 

I - um espaço formativo e de sensibilização dos estudantes para o atendimento 

das necessidades sociais, que preserve os valores éticos que devem orientar a 

prática profissional; 

II - um momento de maior aproximação e compreensão da realidade profissional 

à luz dos aportes teóricos estudados, que favoreça a reflexão sobre a realidade e 

a aquisição da autonomia intelectual e o desenvolvimento de habilidades 

conexas à profissão docente; 

III - um componente curricular, de caráter teórico-prático, cuja especificidade 

proporcione o contato efetivo do aluno com o campo de estágio, acompanhado 

pela instituição formadora; 

IV - um componente do projeto político pedagógico do curso que considere seus 

objetivos, metodologia, acompanhamento e avaliação. 

Art. 5º - O Estágio Curricular obrigatório para o Curso de Licenciatura em Química, 

visa propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem do aluno, devendo ser 

planejado, executado, acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, 

programas e calendários escolares, a fim de constituir-se como instrumento de 

integração, treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano. 

 

§1º - São objetivos do Estágio curricular Obrigatório para Licenciatura em Química: 
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I - Integrar teoria e prática em situações reais ou o mais próximo possível do 

real; 

II - Possibilitar a integração e aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo 

do curso; 

III - Proporcionar a avaliação do trabalho acadêmico desenvolvido pelo curso; 

IV - Dar oportunidade aos alunos estagiários de demonstrar atitudes críticas-

reflexivas; 

V - Acompanhar alguns aspectos da vida escolar que não acontecem de forma 

igualmente distribuída pelo semestre. 

 

Art. 6º - O estágio curricular obrigatório ocorrerá preferencialmente em escolas 

públicas, mediante convênio institucional estabelecido entre a UFG e a Rede Federal, 

Estadual e Municipal de Ensino e Instituições Privadas. No convênio institucional a 

contrapartida da UFG será de caráter pedagógico, que vise à aproximação dos 

profissionais da instituição concedente, da produção acadêmica desenvolvida na 

universidade, por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão. O estágio 

curricular obrigatório para os alunos da UFG será definido de acordo com o Projeto 

Político Pedagógico de cada curso. (Resolução CEPEC Nº 731). 

De acordo com o artigo 11º da Resolução CEPEC Nº 731, a atividade de estágio 

deverá utilizar a pesquisa como princípio metodológico da formação e contemplar os 

seguintes aspectos: 

I- apreensão da realidade da escola campo – objetiva a compreensão, a 

descrição e a análise do cotidiano escolar; 

II- elaboração do projeto de ensino e pesquisa – 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; 

III- Desenvolvimento do projeto de ensino e pesquisa – execução da 

proposta de ensino na escola-campo, envolvendo os aspectos descritos; 

IV- Relatório Final do Estágio – apresentação da intervenção docente na 

escola-campo que evidencie a compreensão da realidade escolar e as 
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contribuições de todo o processo de investigação para a construção 

pessoal e coletiva da formação docente. 

Art. 7o  - O Estágio Curricular Obrigatório para Licenciatura em Química constará de: 
 

I - Observação; 

II – Planejamento; 

III - Participação; 

IV – Regências e Semi-regências de classe 

V – Oficinas e/ou Experimentação;. 

VI- Apresentação do relatório de Estágio no Seminário de Estágios. 

 

§ 1º - Para o Estagio Obrigatório 1 orientam-se as seguintes atividades: 

I – Aulas na universidade que contemplem os aspectos teóricos do contexto 

formativo com discussões de textos relacionados à área de atuação docente; 

II – Elaboração de projeto de ensino e pesquisa; 

III - Desenvolvimento de atividades de observação em escola campo, tais como: 

caracterização física, pedagógica e da estrutura, bem como o funcionamento da 

escola campo; 

IV – análise do projeto político pedagógico, dos programas, da metodologia, dos 

materiais didáticos e dos procedimentos de avaliação da escola campo e 

observação e coleta de dados em sala de aula; 

V– Confecção de relatório de estágio em formato conforme modelo. 

§ 2º - Para o Estágio Obrigatório 2 orientam-se as seguintes atividades: 

I – Aulas na universidade que contemplem os aspectos teóricos do contexto 

formativo com discussões de textos relacionados à área de atuação docente; 

II – Participação em atividades de acompanhamento das atividades do professor 

supervisor; 

III – Observação e/ou participação das atividades em sala de aula; 

IV – Desenvolvimento de projeto de ensino e pesquisa; 

V - Desenvolvimento de atividades de planejamento e semi regência em escola 

campo; 
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VI - Confecção de relatório de estágio em formato conforme modelo (Anexo 5) 

e apresentação/socialização da experiência do estágio no Seminário de Estágio 

com tópicos relacionados ao estágio supervisionado selecionados pelo professor 

responsável pela disciplina. 

§ 3º - Para o Estágio Obrigatório 3 orientam-se as seguintes atividades: 

 

I – Aulas na universidade que contemplem os aspectos teóricos do contexto 

formativo com discussões de textos relacionados à área de atuação docente; 

II – Desenvolvimento de atividades de planejamento e semi regência em escola campo; 

III – Desenvolvimento de projeto de ensino e pesquisa; 

IV – Planejamento e execução de aula experimental (prática) com abordagem teórica, 

em cooperação com o professor supervisor e o professor orientador; 
V - Confecção de relatório de estágio em formato conforme modelo (Anexo 5) e 

apresentação/socialização da experiência do estágio no Seminário de Estágio com 

tópicos relacionados ao estágio supervisionado selecionados pelo professor responsável 

pela disciplina. 

§ 4º - Para o Estágio Obrigatório 4 orientam-se as seguintes atividades: 

I – Aulas na universidade que contemplem os aspectos teóricos do contexto 

formativo com discussões de textos relacionados à área de atuação docente; 

II – Desenvolvimento de atividades planejamento e de regência em escola 

campo; 

III - Planejamento e execução de aula teórica apresentada em slides e aula 

experimental (Prática), em cooperação com o professor supervisor e o professor 

orientador; 

IV – Confecção de relatório final de estágio em formato conforme modelo 

(Anexo 5) e apresentação no Seminário de Estágio. 

§ 5º - Caberá aos professores orientadores de estágio a iniciativa de estabelecer a 

dosagem das etapas de acordo com os objetivos do projeto pedagógico do curso. 

 

Art. 8º - O Estágio obrigatório da Licenciatura está dividido em 04 (quatro) disciplinas 

com ementas e objetivos distintos: Estágio Curricular Obrigatório 1 (6o período, 96 

horas), Estágio Curricular Obrigatório 2 (7o período, 96 horas), Estágio Curricular 



  

14 
 

Obrigatório 3 (8o período, 96 horas) e Estágio Curricular Obrigatório 4 (9o período, 112 

horas) perfazendo um total de 400 horas, como exigido em lei (LEI Nº 11.788/2008). 

 

Art. 9º - O estágio obrigatório da Licenciatura será regulamentado por meio de 

resoluções estabelecidas no RGCG (RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1122) estabelecidas 

pela Universidade Federal de Goiás.  

Art. 10º - Os estágios obrigatórios da Licenciatura serão orientados pelo professor da 

disciplina e pelo coordenador de estágio do Departamento de Química da UFG/RC e 

supervisionados pelo professor da escola (Resolução CEPEC Nº 731). 

 

Art. 11º - o estágio curricular obrigatório como uma atividade formativa 

necessariamente ligada a uma atividade ou trabalho de campo que deverá ser executado 

prioritariamente em contato direto com as “unidades escolares dos sistemas de ensino” 

(Resolução CNE/CP 02/2002). 

I - O estágio obrigatório poderá ser realizado nas escolas da cidade de Catalão, 

sob a supervisão de um professor na escola e pelo orientador da disciplina de 

estágio membro do corpo docente do curso de Química-Licenciatura. 

Art. 12° - As atividades de Estágio serão organizadas em duas modalidades, sendo elas: 

Estagio Curricular Obrigatório e Estágio Curricular Não Obrigatório. Quaisquer destas 

modalidades de Estágio exigem a celebração de termo de compromisso entre o 

educando, a parte concedente do estágio e a UFG. 

Art. 13° - O Estágio Curricular Não Obrigatório é aquele desenvolvido como atividade 

opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória, segundo as  Lei 11.788 de 

25/09/2008 e as Resoluções CEPEC nº 766 de 06/12/2005 e CEPEC nº 880 de 

17/10/2008. Este é entendido como um componente curricular que possibilita ao aluno a 

ampliação da sua formação profissional. 

 

Art. 14° - No estágio não obrigatório, o estagiário deverá receber bolsa ou outra forma 

de contraprestação, bem como auxílio-transporte. 

 

Parágrafo único: Os valores da bolsa ou de outra forma deverão ser acordados entre a 

concedente de estágio, o licenciando e o curso e fixados no termo de compromisso. 
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Art. 15° - No estágio obrigatório é facultada a concessão de bolsa ou outra forma de 

assistência, bem como do auxílio-transporte (Art. 12 da Lei nº 11.788/2008). 

 

Art. 16° - Denomina-se Orientador, o docente responsável pelo componente curricular 

Estágio obrigatório da UFG – Catalão, que irá orientar o aluno-estagiário, colaborando 

com o seu planejamento, acompanhando e avaliando o desenvolvimento do estagiário. 

 

§ 1º - Compete ao Professor Orientador: 

I. Participar na elaboração do Plano de trabalho do Estágio em conjunto com o 

Professor Supervisor do estágio e o estudante; 

II. Participar da programação das atividades pertinentes ao estágio; 

III. Encaminhar o Plano de Estágio e o Termo de Compromisso dos estudantes à 

Coordenação de Estágios da Licenciatura para os devidos processamentos; 

IV. Orientar e supervisionar o estágio por meio do acompanhamento das atividades 

programadas no Plano de Estágio; 

V. Avaliar, juntamente com o professor supervisor do estágio, o desenvolvimento do 

estágio; 

VI. Apreciar o Relatório Final do Estágio, elaborado pelo estudante e encaminhá-lo a 

Coordenação de Estágio; 

VII. Emitir relatório circunstanciado quando houver indício de desvirtuamento de 

estágio e encaminhar ao Coordenador de Estágio do Curso de Química – 

Licenciatura. 

 

Art. 17° - Denomina-se Supervisor o Docente da escola em que será efetivado o Estágio 

Curricular Obrigatório. Esse profissional da educação deverá ser graduado, ou 

experiência profissional comprovada, na mesma área à do aluno estagiário e estar 

habilitado a atuar no mesmo campo acadêmico científico em que este estiver sendo 

formado. 

 

§ 2º- Compete ao Professor Supervisor de Estágio: 

I – Supervisionar o aluno-estagiário sobre as atividades de planejamento, 

execução, acompanhamento e avaliação do processo de ensino- aprendizagem, 

em conformidade com o Projeto Político Pedagógico, currículos, programas e 

calendário da escola-campo; 
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II – Criar um ambiente de harmonia entre o aluno-estagiário, os alunos da turma, 

o corpo docente e diretivo e demais segmentos da escola, integrando-o na 

comunidade escolar; 

III – Avaliar o aluno-estagiário, contribuindo para o aperfeiçoamento de sua 

“práxis” docente; 

 

Art. 18º - Denomina-se Aluno-Estagiário o estudante do Curso de Licenciatura em 

Química, regularmente matriculado, que participará das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão em ambiente escolar, consolidando sua formação e articulação entre a teoria e 

a prática.  

§ 3º- Compete ao Aluno-Estagiário: 

I – cumprir a carga horária e as demais exigências determinadas neste 

Regulamento;  

II – atender às solicitações de caráter acadêmico e respeitar as especificidades da 

instituição escolar na fará o estágio; 

III – apresentar, previamente, ao Professor Supervisor os planejamentos das 

aulas que irá ministrar; 

IV – ser assíduo e pontual, apresentando-se de forma adequada ao ambiente 

escolar. 

Art. 19º - São direitos do estagiário: 

a) receber toda a orientacão necessária para a plena realização das tarefas 

previstas no Plano de Estágio; 

b) escolher livremente a instituição em que pretende realizar o estágio, 

obedecido o Art. 6º; 

c) exigir Termo de compromisso entre as partes acordantes, nos termos da 

legislação em vigor (Lei no 11.788/2008); 

d) dispor de seguro contra acidentes pessoais, nos termos da Lei 11.788/2008. 

 
Art. 20º - O aluno estagiário terá como responsabilidade/dever, preencher o termo de 

compromisso de estágio curricular obrigatório (ANEXO 1), plano de atividades de 

estágio (ANEXO 2), relatório de atividades de estágio curricular obrigatório (ANEXO 

4), solicitar controle de frequência ao supervisor (ANEXO 3) e o contrato de seguro sob 

a responsabilidade da própria UFG.  
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Art. 21º - O estágio apenas será efetivado após a entrega dos seguintes documentos na 

Coordenação de estágio do curso: 

I - Termo de compromisso de estágio curricular obrigatório (ANEXO 1) 

(entregue em três vias assinado pelo discente, concedente e pelo coordenador de 

estágios do curso); 

II - Plano de atividades de estágio (ANEXO 2) (entregue em entregue em três 

vias assinado pelo supervisor, orientador e pelo discente). 

Art. 22º - Ao final do estágio curricular obrigatório, o discente deverá entregar as 

frequências (ANEXO 3) assinadas pelo orientador e supervisor e relatório de atividades 

de estágio curricular obrigatório (ANEXO 4), também assinado pelas partes, que deve 

ser redigido em modelo próprio. 

Art. 23o - Para fins de avaliação deverão ser observados: o conhecimento, as atitudes e 

as habilidades exigidas para a docência. 

 

§ 1º - O conhecimento e as habilidades exigidas para a docência serão definidos pelos 

professores orientadores do estágio. 

 

§ 2º - O conhecimento, as atitudes e habilidades serão avaliados por meio de 

instrumentos propostos pelos orientadores de estágio e deverá constar necessariamente 

de pelo menos os seguintes itens: 

 

I - Observação das etapas do estágio; 

II - Análise de relatório final, o qual deverá explicitar todas as atividades 

desempenhadas pelo estagiário. 

  

§ 3º - A avaliação será de responsabilidade do professor orientador em conjunto com o 

supervisor do estágio. 

 

§ 4º - O Docente orientador registrará as notas e a frequência do estudante na disciplina 

de Estágio Supervisionado (Resolução CEPEC nº 1122).  
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Art. 24º - Ao término do estágio o aluno estagiário elaborará um relatório final de suas 

atividades, que deverá estar de acordo com o plano inicialmente aprovado, e que deverá 

incluir: introdução teórica, objetivos, metodologias, resultados e discussão e 

bibliografia, conforme modelo, e deverá entregar o relatório para professor orientador 

do estágio e apresentar no Seminário de estágio. 

 

Art. 25o - Os professores orientadores de estágio remeterão à Coordenação de Estágios 

da Licenciatura em Química o relatório final das atividades desenvolvidas sob sua 

supervisão para que o mesmo seja arquivado na secretaria da coordenação. 

 
Art. 26º - Os estágios curriculares não obrigatórios de aluno da Universidade Federal de 

Goiás, realizados na própria UFG, observarão as seguintes disposições: 

I. O aluno firmará termo de compromisso com a Unidade ou órgão concedente do 

estágio, de acordo com o estabelecido no Plano de Atividades de Estágio; 

II. O estagiário será incluído na apólice de seguro de acidentes pessoais coletiva 

custeada pela Universidade. 

 

Art. 27º - A realização de estágio não obrigatório por aluno da UFG fora da 

Universidade, observará as disposições: 

I. Será firmado convênio para concessão de estágio curricular entre a Universidade e 

o órgão ou entidade que concede o estágio, com prazo de vigência de no máximo 

cinco anos; 

II. O estudante firmará termo de compromisso com o órgão ou entidade concedente 

do estágio que será acompanhado pela Coordenação de Estágio do Curso, pelo 

docente e pelo supervisor por ela designado. 

 

Art. 28º - Antes de iniciar o estágio não obrigatório, o aluno deverá entregar na 

Coordenação de Estágio do Curso, o Plano de Atividades de Estágio, bem como Termo 

de Compromisso de Estágio (em três vias), todos assinados pelo aluno, bem como pelo 

supervisor na unidade concedente e professor orientador. O coordenador de estágio é o 

responsável pela assinatura do termo de compromisso de estágio. 

§ 1º - O plano de trabalho deverá estar de acordo com o seu interesse do discente e estar 

correlacionado com o perfil e as características da empresa ou do laboratório de 
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pesquisa envolvido. O estagiário realizará o estágio no campo de estágio de acordo com 

o plano de trabalho de estágio proposto sob a supervisão e orientação de um profissional 

designado pela empresa ou laboratório de destino.  

§ 2º - O professor orientador deverá ser indicado pela coordenação do curso para 

acompanhar o desenvolvimento do estágio conforme o plano de estágio proposto pelo 

discente, por meio de relatórios semestrais e do relatório de frequência, que deve 

observar as determinações da Lei 11.788 de 25/09/2008 e as Resoluções CEPEC nº 766 

de 06/12/2005 e CEPEC nº 880 de 17/10/2008. 

§ 3º - A cada seis meses, o discente deverá entregar na Coordenação de Estágio do 

Curso, relatório de atividades de estágio curricular não obrigatório, contendo as 

atividades desenvolvidas durante o estágio, assinado pelo aluno e supervisor. 

§ 4º - A jornada de atividade em estágio será definida em comum acordo entre a 

instituição de ensino, órgão ou entidade e o discente, não devendo ultrapassar 6 (seis) 

horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, conforme Lei/11788 de 25 de setembro de 

2008. 

 

Art. 29º - O estágio realizado fora do país poderá ser aproveitado ou reconhecido como 

estágio curricular obrigatório, desde que garantidos os pré-requisitos acadêmicos e 

documentais e se adéquem a proposta acadêmica do presente curso. 

Art. 30º - O cancelamento do estágio poderá ocorrer pelos seguintes motivos: 

I. A pedido do estagiário (com justificativa);. 

II. Em decorrência de descumprimento das condições presentes no Termo de 

Compromisso, por parte do estagiário;  

III. Por não comparecimento do estagiário ao local de estágio, sem justificação, 

por mais de cinco dias consecutivos ou não no período de um mês, ou por 30 

(trinta) dias durante todo o período de estágio. 

IV. Devido a conclusão ou interrupção do curso que o estagiário está 

matriculado. 

V. A qualquer momento no interesse da unidade concedente ou da UFG, com a 

devida justificativa. 
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§1º Em caso de cancelamento do estágio curricular obrigatório, por solicitação do 

estagiário, o cancelamento formal da matrícula na disciplina correspondente deverá ser 

efetuado respeitando-se os prazos definidos no Calendário Acadêmico da UFG. 

§2º O Professor Orientador deverá atuar, juntamente com o estagiário e com a 

Coordenação de Estágios em caso de cancelamento não solicitado pelo estagiário, para 

evitar ou minimizar os eventuais prejuízos à formação do licenciando. 

Art. 31º - O Colegiado de Curso, por decisão de maioria de seus membros, pode alterar 

no todo ou em parte este Regulamento de Estágio, obedecendo à legislação sobre 

estágios na Universidade Federal de Goiás. 

 

Parágrafo Único: Os casos omissos neste Regulamento devem ser resolvidos pelo 

Núcleo Docente Estruturante, ouvidos o Coordenador de Estágios e os demais 

professores do curso, em concordância com o Regulamento Geral de Estágios da 

Universidade Federal de Goiás e normas gerais da Instituição. 
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ANEXO 1 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
(Estudante da UFG realizando estágio curricular em Escolas/Instituições) 

 
 
1. Modalidade do estágio: 
Estágio Curricular Obrigatório  

N.º da Apólice de Seguro:                                    Nome da Seguradora:                                         
 
 
2. Dados do Estudante 
Nome:                                                                                                                        

Curso:                                                           Nível: Graduação   

Período:                                                        Matrícula:                                                       

Estado Civil:                                                  Data de Nascimento: ___ / ___ / ______ 

CPF:                                              RG:                                   Org. Expedidor: 
____/___ 

Endereço:                                                                                                                          

Cidade-UF:                                                        CEP:                                         

 
 
3. Dados da Instituição de Ensino de origem do Estudante 
Nome da Instituição: Universidade Federal de 
Goiás 

 

Nome da Unidade Acadêmica:                                                                                          

Coordenador de Estágio do Curso:                                                                                               

Portaria de Designação:                                                                                                                       

Matrícula SIAPE:                                                                                     

Nome do Professor Orientador:                                                                                                                                                                      
__________________________________________________________________ 
 
 
4. Dados da Escola/Instituição, doravante denominada Concedente do 
Estágio 
Escola/Instituição:                                                                                                                    

Rede: (  ) Municipal   (  ) Estadual     (  ) Federal (  ) Privada 

Endereço:                                                                                                                                  

Cidade-UF:                                                        CEP:                                                   
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Nome do Supervisor do Estágio:                                                                                        

CPF:                                                       RG:                                    Org. Expedidor: 
____/___ 

 
Firmamos este Termo de Compromisso de Estágio sujeitando-nos, no que couber, aos termos das disposições da Lei n.º 11.788, de 

25/9/2008; das Resoluções CEPEC n. 731 e 1122 (UFG); do Convênio UFG n.º _______/_________ e demais normas 

estabelecidas entre a UFG e a Concedente do Estágio, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

Será aceito(a) como ESTAGIÁRIO(A) o(a) estudante que esteja 
comprovadamente matriculado e com frequência efetiva no curso de graduação, 
grau licenciatura, em _______________________________________ da UFG, 
cujas atividades a serem desenvolvidas pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), acima 
identificado(a), na(o) ______________________________________ 
(Escola/Instituição-Concedente) deverão estar em conformidade com a sua 
linha de formação acadêmica, ou seja, 
________________________________________ (indicar a área). 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

O estágio é um componente de caráter teórico-prático que, 
desenvolvido em atividades na UFG e no ambiente da escola, tem como objetivo 
principal preparar os estudantes para o trabalho produtivo, com vistas ao 
aprendizado de competências próprias da atividade docente e à contextualização 
curricular, no sentido de desenvolvê-los para a vida cidadã e o trabalho. 
 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Os estágios devem ser planejados, 
realizados, acompanhados e avaliados pelas instituições formadoras, em 
conformidade com o projeto político-pedagógico de cada curso, os programas, os 
calendários escolares, as diretrizes expedidas pelo CEPEC/UFG e, ainda, as 
disposições previstas nas Resoluções CEPEC n.os 731/2005 e 1122/2012. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. O estágio será orientado por docente(s) 
designado(s) pela(s) Direção(s) em conjunto com a(s) Coordenadoria(s) de 
estágio(s) do(s) Curso(s) de Licenciaturas oferecido(s) pela UFG.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

A disciplina de estágio oferecida terá a duração de 
__________________ (quantidade de meses), iniciando-se em ___/___/20___, e 
terminando em ___/___/20___, com a jornada diária não superior a 6 (seis) 
horas. A carga horária semanal será de ______ horas na escola campo. Haverá 
ainda atividades nas dependências da UFG em continuidade indissociável das 
desenvolvidas na escola campo, com duração de ______ horas semanais. 
 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A duração do estágio na mesma parte 
concedente não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de 
estagiário com alguma deficiência. 

 
CLÁUSULA QUARTA 
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O estudante será desligado do estágio por um dos motivos abaixo 
relacionados ou quando ocorrerem a exigência de atividades alheias à cláusula 
primeira deste instrumento: 
 

a) automaticamente, ao término do compromisso; 
b) abandono, caracterizado por ausência não justificada por mais de 

cinco dias consecutivos ou não, no período de um mês, ou 30 dias durante todo o 
período de estágio; 

c) conclusão ou interrupção do curso na UFG; 
d) a pedido do estagiário; 
e) comportamento funcional ou social incompatível com as normas 

éticas e administrativas da Escola/Instituição em que venha exercendo suas 
atividades de estágio; 

f) ex-officio, no interesse da _______________________________ 
(Escola/Instituição- Concedente), desde que devidamente motivada; 

g) comprovando-se a falta de aproveitamento no estágio, depois de 
decorrida a terça parte do tempo previsto para a sua duração; 

h) quando o estagiário deixar de cumprir o disposto neste Termo; 
i)  quando não frequentar 100% da carga horária da disciplina de 

estágio, salvo situações consideradas pelo curso como faltas justificadas, ou seja, 
aquelas que não exijam a compensação de horário; 

J) em atendimento a qualquer dispositivo de ordem legal ou 
regulamentar. 
 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Na ocorrência de quaisquer das 
hipóteses previstas nas alíneas “b”, “d”, “e”, “f”, “g” e “h”, a 
_________________________________ (Escola/Instituição-Concedente) 
comunicará o fato à UFG em um prazo máximo de quinze dias. 
 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A UFG fica obrigada a comunicar, por 
escrito, o desligamento do estagiário do seu quadro discente, qualquer que seja o 
motivo, inclusive a conclusão ou interrupção do curso, num prazo máximo de 
quinze dias após a constatação do fato. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA– Fica a critério da 
______________________ (Escola/Instituição-Concedente), no caso do 
estágio curricular obrigatório, o estabelecimento de uma bolsa complementar 
educacional, equivalente a R$ (____________________________________ 
____________________), cujo valor poderá variar de acordo com a frequência ao 
estágio, para que o (a) estudante possa arcar com as despesas normais na 
realização do estágio.   

(  )Não se aplica. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A importância referente à bolsa de 

complementação educacional, por não ter natureza salarial, uma vez que a 
realização do estágio não acarreta vínculo empregatício, não se enquadra no 
regime de FGTS e não sofrerá qualquer desconto, ressalvado o que dispuser a 
legislação previdenciária. 

 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. A UFG deverá fazer seguro de acidentes 

pessoais em favor de seus estudantes, em valor compatível com o mercado, no 
caso de estágio curricular obrigatório. 
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CLÁUSULA SEXTA 

 
É assegurado aos estagiários pela Concedente e pela UFG, sempre 

que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 
30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. O recesso de que trata esta cláusula 
deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa complementar 
educacional. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. Os dias de recesso previstos nesta 
cláusula serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter 
duração inferior a 1 (um) ano. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança 
no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte Concedente. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

Os(As) estudantes que venham participar das atividades decorrentes 
da execução do Convênio UFG n.º ______/20___, não terão, para quaisquer 
efeitos, vínculo empregatício de qualquer natureza com nenhum dos partícipes, 
uma vez que estarão exercendo suas atividades de acordo com o previsto na Lei 
11.788, de 25/9/2008. 
 

SUBCLÁUSULA ÚNICA. O descumprimento de qualquer das 
condições estabelecidas no convênio, neste Termo de Compromisso, assim como 
dos termos da Lei nº 11.788, de 25/9/2008, caracteriza vínculo de emprego do 
educando com a parte Concedente para todos os fins da legislação trabalhista e 
previdenciária. 
 

CLÁUSULA NONA 
 

I - No desenvolvimento do estágio ora compromissado caberá ao (à) 
ESTAGIÁRIO(A): 
 

a) cumprir, com todo empenho e interesse, toda a programação 
estabelecida para a realização do estágio; 

b) observar e obedecer às normas internas da(o) Concedente e da 
UFG; 

c) elaborar e entregar para UFG plano de atividades e relatório 
sobre seu estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos; 

d) desempenhar, de forma eficiente, as demais obrigações 
decorrentes da condição de estagiário que lhe são cabíveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 

O professor orientador e o supervisor devem seguir o regulamento de 
estágio do curso onde contemple a sistemática de coordenação, orientação, 
supervisão e avaliação, para melhor acompanhamento e funcionamento do estágio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
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Qualquer um dos partícipes poderá extinguir este Termo de 
Compromisso de Estágio, desde que seja feita a comunicação prévia, por escrito, 
com antecedência mínima de vinte dias. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 

Este Termo de Compromisso de Estágio está vinculado ao Convênio 
UFG n.º _____/20__, celebrado entre a UFG e a __________________________ 
(Escola/Instituição-Concedente), onde se encontram disciplinadas as 
condições de realização das atividades do estágio. 
 

 
 
 
 
 
E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo 

de Compromisso de Estágio em três vias de igual teor e forma, para que produza 
os legítimos efeitos de direito. 
 
 

 
 
 

 ___________________-GO, ____ de _______________ de 
20___. 

 
 
 
 
_____________________________                                  ___________________________ 
      Acadêmico - Estagiário                                    Escola/Instituição (CONCEDENTE) 
 

 

 

____________________________                                        
Coordenador de Estágio do Curso-UFG  
        (Assinatura e carimbo) 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 

Controle de Frequência de Estágio 
Empresa: CNPJ: 
Nome do Estagiário: Nº de matrícula do Estagiário: 
Unidade-Curso-Instituição: Estágio obrigatório (  )   Estágio não obrigatório(  

) 
Mês e ano de referência: 
Data Horário de entrada Horário de Saída Assinatura do Estagiário 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

__________________,_____de_____ 20__. 
Local e data 

 
 
 
 

Supervisor (Concedente) 
(assinatura, carimbo e nº registro profissional) 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão 

Unidade Acadêmica Especial de Química 

Curso de Química - Licenciatura 
 

 

 

 

 

 

Título 
 

 

 

Relatório de estágio apresentado ao 

curso de Graduação em Química - 

Licenciatura da Universidade Federal 

de Goiás, Regional Catalão, como 

requisito parcial para obtenção do 

título de Licenciado em Química. 

 

 

 

 

Nome do aluno 

Orientador:  

 

Catalão - GO 
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Ano
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Resumo 

O resumo não deve ultrapassar quinhentas palavras, evitando-se a construção de 
mais de um parágrafo e o uso de fórmulas, equações e símbolos que não sejam de uso 
corrente. Indica as principais ideias em torno das quais o texto foi elaborado. Deve 
conter: o assunto, o problema e/ou o objetivo, a metodologia, as ideias principais em 
forma sintética, as conclusões, ressaltando o surgimento de fatos novos, de 
contradições, da teoria, das relações e dos efeitos novos verificados, bem como 
precisando valores numéricos brutos ou derivados, se for o caso. Recomenda-se após o 
resumo colocar as palavras chaves, no máximo três, que são na essência relacionadas ao 
tema do projeto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave:  
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INTRODUÇÃO 

 

OBJETIVO 

 

METODOLOGIA 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

CONCLUSÕES 

 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Como organizar as citações e referências (adaptado de: http://www.iqsc.usp.br): 

 

CITAÇÕES 

Menção de uma informação extraída de outra fonte. 

 

Regra geral de apresentação 

a) Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável 

devem ser: Letra maiúscula e minúscula Gonçalves (1982, p.1)  

 

b) Para o sistema de chamada seguir a seguinte ordem: 

Um Autor: Silva (1995)  

Dois Autores: Silva e Alves (1996)  

Mais de três autores: Silva et al. (1999)  

Entrada pelo título: O desenvolvimento.... (2002)  
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Entidade: Comissão das comunidades europeias (1992)  

 

Citações de diversos documentos de um mesmo autor publicado no mesmo ano: 

Silva (1999a), Silva (1999b) 

 

Citações com coincidência de sobrenome acrescenta-se as iniciais de seus 

prenomes: Silva, C.(1999), Silva, V.(1999)  

 

Citações de diversos documentos da mesma autoria publicados em anos diferentes 

e 

mencionados: Silva (1990,1991,1992) 

 

Citação de diversos documentos de vários autores: Silva (1999), Souza et al., 

(2000) e Vaz (2001) 

 

Citação Direta com até três linhas: Devem ser inseridas entre “aspas duplas,” no 

texto. As aspas simples são utilizadas para indicar citação dentro de citação. Especificar no 

texto a página consultada:  

Vimos que, para nosso esclarecimento, precisamos seguir os preceitos encontrados, 

já que Guimarães (1985, p. 32) estabelece: "A valorização da palavra pela palavra encarna 

o objetivo precípuo do texto literário.” 

 

Citação Direta com mais de três linhas:  Devem ser destacadas com recuo de 4 

cm da margem esquerda com letra menor do que a utilizada no texto e sem as aspas. (NBR 

14724, 2002, p. 5). 

A haloidrina reage com base para dar um epóxido, é necessário 

haver uma reação anticoplanar entre o halogênio e o oxigênio para 
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satisfazer às exigências estéricas da reação, o que significa que esta reação 

está sujeita por limitações estereoquímicas quando aplicadas a moléculas 

mais complexas.( Allinger,1976, p. 394). 

 

Citação Indireta: Chamamos de citação indireta ou livre (paráfrase) aquela citação 

na qual expressamos o pensamento de outra pessoa com nossas próprias palavras. A 

paginação na citação indireta é opcional. 

Exemplo no texto: 

Depois de analisar Nóvoa (1993) chegou a afirmar que.......... 

 

Citação de Citação 

É a menção a um trecho de um documento ao qual não se teve acesso ao original, 

apenas através do trabalho de outro autor. Deve-se utilizar o mínimo possível, pois pode 

ocorrer falsa interpretação e incorreções. Este tipo de citação só deverá ser utilizado nos 

casos em que o documento original não for recuperado (documentos muito antigos, dados 

insuficientes para a localização do material, etc.). 

Utiliza-se a expressão apud, que significa citado por. 

Atanasiu et al.(1951 apud Reis; Nóbrega, 1956, p. 30-82) chegaram às mesmas 

conclusões[...] 

Neste caso temos palavras de Reis (documento original) que citou Atanasiu 

(documento referenciado no artigo). 

 

 

REFERÊNCIAS: 

 

Livros: 
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ATKINS,P.; JONES,L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o 

meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2001. 911 p. 

Pelo capítulo 

SCHULZ, R. C. Acrylamide polymers. In: ENCYCLOPEDIA of polymer science 

and engineering. New York: John Wiley, 1985. v. 1, p. 169-211. 

 

Congressos: 

Anais/Proceedings, Trabalhos acadêmicos: 

ATIK, M.; PAWLICKA, A.; AEGERTER, M. A. Obtenção de fosfato de zircônio 

através de método sonocatalítico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CERÂMICA, 39., 

1995, Águas de Lindóia. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica, 1995. p. 

880-5. 

 

Resumos 

ALMEIDA, A. L.; POSSIDONIO, S.; MASCARO, L. H.; GOISSIS, G.; AVACA, 

L. A. Oxidação eletroquímica do fenol. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE QUÍMICA, 17., 1994, Caxambu. Livro de resumos... São Paulo: 

Sociedade Brasileira de Química, 1994. ref. EQ-35. 

 

Artigo de Periódico: 

LIMA NETO, B. S.; BEZERRA, C. W. B.; POLASTRO, L. R.; CAMPOS, P.; 

NASCIMENTO, O. R.; FURUYA, S. M. B.; FRANCO, D. W. Cobre em aguardentes 

brasileiras: sua quantificação e controle. Química Nova, v. 17, n. 3, p. 220-223, 1994. 

Teses: 

MALTA, Marcos. Síntese e caracterização de nanotubos de óxido de 

vanádio/polianilina. 2004. 111 f. Tese (Doutorado em Físico-Química) – Instituto de 

Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004. 
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Relatórios: 

GUBITOSO, M. D. Máquina worm: simulador de máquinas paralelas. São Paulo: 

IME-USP, 1989. 29 p. (Relatório técnico, Rt-Mac-8908).  

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Avaliação da qualidade ambiental do Rio Ribeira do Iguape. São Paulo: CETESB, 

1991. (Relatório Técnico) 

 

Legislação: 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. CONAMA. 

Resolução n0. 20 de 18 de junho 1986. Diário Oficial da União, Brasília, 30 de junho de 

1986. Seção 1, p.8. 

BRASIL. Presidência da República. Secretaria do Meio Ambiente. Portaria n.568 de 

16 de abril de 1990. Retifica a Portaria no 577390-p de 11 de abril de 1990. Diário Oficial 

da União, Brasília, 19 abr.1990. Seção 2, p.1858. 

BRASIL. Decreto-lei no 5452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das 

leis do trabalho. Lex: coletânea de legislação: edição federal, São Paulo, v.7, 1943. 

Suplemento. 

Normas: 

VISCOSITY of pulp (capillary viscometer method) T230 om-89. In: TAPPI test 

method 1991. Atlanta: TAPPI PRESS, 1990. v. 1, p. 1-6. 

STANDARD test methods for flash point by Pensky-Martens closed tests. In: 

ASTM. Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia: ASTM, 1991. v. 05-01, p.31-51. 

D93-85. 

AMERICAN SOCIETY FOT TESTING AND MATERIALS. Standard test 

method for isocyanate. Philadelphia: ASTM, 1987. v.06.03, p.377-378. 
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Documentos eletrônicos: 

SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Net, Rio de Janeiro, nov.1998. Seção Ponto 

de Vista. Disponível em : <http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm>. 

Acesso em: 28 nov. 1998. 

 

Apresentação gráfica das referências: 

Espaçamento: as referências devem ser digitadas, usando espaço simples entre as 

linhas e espaço duplo para separá-las entre si. 

Pontuação: 

Ponto: após o nome do autor/autores, após o título, edição e no final da referência 

Dois pontos: são usados antes do subtítulo, antes da editora e depois do termo In: 

Virgula: é usada após o sobrenome dos autores, após a editora, entre o volume e o 

número, página da revista e após o título da revista; 

Ponto e vírgula: seguido de espaço é usado para separar os autores; 

Hífen: é utilizado entre páginas (ex: p. 10-15) e, entre datas de fascículos 

seqüenciais (ex: 1998-1999); 

Colchete: é usado para indicar os elementos de referência que não aparecem na 

obra referenciada, porém são conhecidos (Ex: [1991]); 

Parêntese: é usado para indicar série, grau (nas monografias de conclusão de curso 

e especialização, teses e dissertações) e para o título que caracteriza a função e/ou 

responsabilidade, de forma abreviada. (Coord., Org., Comp., Ed.). Ex: BOSI, Alfredo 

(Org.); 

Reticências: são usadas para indicar supressão de títulos. 

Ex: Anais... 

Maiúsculas: usa-se maiúsculas ou caixa alta para:  

lSobrenome do autor; 
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Primeira palavra do título quando esta inicia a referência; 

Entidades coletivas; 

Nomes geográficos; 

Títulos de eventos; 

Grifo: itálico ou negrito para: 

Título das obras que não iniciam a referência; 

Título dos periódicos 

Nomes científicos, conforme norma própria; 

Observar que as referências devem ser apresentadas de forma padronizada, isto é, se 

usar negrito ou grifo em uma, todas deverão seguir a mesma opção. 

Título do periódico abreviado ou por extenso. 

 




