
Ministerio da Educa~ao
Universidade Federal do Reconcavo da Bahia

Conselho Academico

Disp6e sobre alterac;:ao na Resoluc;:ao W
038/2011, nos seus artigos 10 e 24, inciso III, do
seu ANEXO UNICO.

o Presidente do Conselho Academico - CONAC da Universidade Federal do
Rec6ncavo da Bahia, no uso de suas atribui<;:oes legais e tendo em vista a
delibera<;:aoda sua Camara de Gradua<;:ao,em reuniao ordinaria realizada no dia 31
de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1° Alterar 0 texto da Resolu<;:aoN° 038/2011, nos seus artigos 10 e
24, inciso III, do ANEXO UNICO que passam a vigorar com a seguinte reda<;:ao:

"Art. 10 Constituem-se instancias responsaveis pelos tramites para
estabelecimento de Convenios de Estagio:

I - os Colegiados de Curso indicam ao Nucleo de Apoio aos Estagios, em
cada Centro de Ensino, atraves de Comunicac;:ao Interna, contatos de
instituic;:6ese/ou empresas que possam servir de campos para realizac;:aode
estagio, com antecedencia minima de sessenta (60) dias antes do inicio do
semestre letivo seguinte;

a) estabelece contato com as instituic;:6ese/ou empresas indicadas pelos
Colegiados de Curso, com vistas a obter 0 aceite formal para estabelecimento
de convenio de estagio com a UFRB;

b) abre 0 processo no Sistema de Protocolo da Universidade solicitando
o estabelecimento do Convenio;

c) encaminha 0 processo a Diretoria do Centro para conhecimento.

III A Diretoria do Centro encaminha 0 processo para a Pro-Reitoria de
Planejamento / COOPC - Coordenadoria de Projetos e Convenios, dando
continuidade aos procedimentos necessarios para estabelecimento de
Convenio; IV Cabera a COOPC - Coordenadoria de Projetos e Convenios:

a) constituir 0 instrumento de convenio;
b) encaminhar 0 instrumento para as devidas assinaturas;
c) proceder a publicac;:aono Diario Oficial da Uniao;
d) arquivar 0 processo e encaminhar copias do instrumento de convenio

firmado ao Nucleo de Apoio aos Estagios do Centro de Ensino interessado e ao
Nucleo de Gestao de Estagios na Pro-reitoria de Graduac;:ao para 0 devido
acompanhamento.
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III - orientagao indireta: acompanhamento feito via relatorios ou visitas
ocasionais aos campos de estagio onde se processarao contatos e reuni6es
com 0 profissional responsavel."

Art. 2° Esta ResoluQao entra em vigor na data de sua publicaQao,
revogadas as disposiQoes em contrario.
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