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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 

NOTA DE ESCLARECIMENTO N. 02/2020 – CCAE 
 

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
 
Prezada Comunidade Universitária do CCAE 
 

 
Conforme explicado em nota anterior, em virtude da Instrução Normativa 213, de 17 de 

dezembro de 2019, publicada pelo Ministério da Economia, a UFPB suspendeu todos os 
cadastros do Programa Bolsa-Estágio (referente a estágio não obrigatório interno).  

 
A Direção do CCAE teve uma reunião com a Reitora da UFPB (em 17 de janeiro de 

2020) para discutir a viabilidade de contratação de estagiários na UFPB no ano de 2020, 
dialogando sobre a hipótese de uma contratação com um quantitativo inferior aquele de 
2019, de modo a ajustar o gasto dessa despesa ao patamar do gasto realizado no ano 
anterior.  

 
Infelizmente, na ocasião da reunião, a avaliação da Gestão Superior da UFPB é que 

não existe, nesse momento, viabilidade orçamentária para a continuidade do Programa de 
Bolsa-Estágio na UFPB em 2020. Isso significa que não existe previsibilidade de 
recontratação dos estágios suspensos a partir de 02 de janeiro de 2020, e nem de novos. 

 
A Direção do CCAE lamenta profundamente essa situação, que traz um impacto 

negativo para toda a UFPB, e para esse centro em especial. 
 
Ao mesmo tempo, o CCAE agradece a belíssima contribuição dada por estagiários e 

estagiárias que passaram pelos diversos setores desse centro. É importante ressaltar que 
essa atividade, tão importante para o processo de ensino e aprendizagem, também impacta 
diretamente na permanência do/a estudante na universidade, sendo um elemento importante 
para sucesso do/a estudante durante sua formação e para além dela.  

 
Por fim, ressaltamos que todos os setores do nosso centro continuam abertos e 

comprometidos com a realização do estágio obrigatório. 
 
Rio Tinto, 22 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 
Angeluce Soares (Diretora do CCAE/UFPB)  
 
Erivaldo Pereira do Nascimento (Vice-diretor do CCAE/UFPB) 


