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Resolução Nº 145/08  

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO   

                                                   Dispõe sobre Normas de Estágio Curricular 
Obrigatório para Alunos não Vinculados à UFPI.  

O Reitor da Universidade Federal do Piauí e Presidente de Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista decisão do 
mesmo Conselho, em reunião de 20/08/08 e, considerando: 
- o processo Nº 23111.001361/08-15:  

RESOLVE:  

Art. 1º Permitir a matrícula no Estágio Curricular Obrigatório, existindo vaga após a 
conclusão do ajuste de matrícula, estabelecido pelo Colegiado do Curso, no máximo 05 
(cinco) alunos por período, mediante processo seletivo, para Alunos de Curso de 
Graduação de outras IES, de acordo com as Resoluções Nº 118¹00-CEPEX e 040/05-
CEPEX. 

§ 1º O peticionário deverá efetivar a solicitação junto ao Setor de Protocolo da UFPI. 
Dirigido à Coordenação de Estágio Curricular/PREG em prazo previsto no Calendário 
Universitário. 

§ 2º Na abertura do processo deverão constar: autorização da Instituição de origem do 
aluno com o aceite das normas da UFPI, na forma do artigo 2º, histórico escolar recente 
autenticado pela IES de origem, currículo lattes devidamente comprovado. 

§ 3º No Processo seletivo serão pontuados e somados: 
a) alunos oriundos de Universidades Federais  05 (cinco) pontos; alunos oriundos 

de Universidades Estaduais  03 (três) pontos e alunos oriundos de 
Universidades Particulares  01 (um) ponto; 

b) coeficiente de rendimento acadêmico; 
c) participação em programas de iniciação científica  05 (cinco) pontos por 

programa; 
d) participação em monitoria com carga horária mínima de 60 (sessenta) horas  05 

(cinco) pontos por período. 
§ 5º A matrícula no componente curricular de que trata este artigo, não vincula o 

interessado a um curso específico da UFPI, nem confere o direito à matrícula em outra 
disciplina, além do Estágio Curricular Obrigatório, expressamente, autorizado.  

Art. 2º São compromissos da Instituição de origem: 
I- atestar a regularidade da situação acadêmica dos candidatos aptos ao Estágio 

Curricular Obrigatório; 
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II- conceder o equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da 
mensalidade do aluno estagiário para o custeio das despesas necessárias à 
realização do estágio, exceto alunos advindos de IES públicas. Este valor 
deverá ser depositado em favor da UFPI. Através de Guia de Recolhimento 
da União (GRU). 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.    

Teresina, 21 de agosto de 2008.     

Prof. Dr. Luiz de Sousa Júnior 
Reitor 


