
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

COLEGIADO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
  

RESOLUÇÃO Nº 03/2014 

Estabelece as Normas que 

regulamentam o Estágio Supervisionado 

de acordo com as recomendações 

dispostas no PPC da Licenciatura em 

Ciências Sociais. 

 

Capítulo I  
Da definição 

 

Artigo 1º. O Estágio Obrigatório, definido no Projeto Pedagógico do Curso de 

Ciências Sociais, nos termos da Lei n° 11.788/08 e da Lei n° 9.394/96 (Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional), entendido como ato educativo supervisionado, visa o 

desenvolvimento multidimensional de competências do licenciando, em seus 

aspectos individuais, sócioculturais e ético-políticos, proporcionando ao 

ESTAGIÁRIO condições de aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e 

pedagógico bem como condições de vivenciar e adquirir experiência prática em 

situações reais de trabalho em sua área de atuação profissional.  

Artigo 2° O Estágio como componente curricular obrigatório no Curso de Graduação 

de Licenciatura em Ciências Sociais obedece a Resolução CNE/CP 02, de 19 de 

fevereiro de 2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura 

de graduação plena, de formação de professores para a Educação Básica e em 

nível superior e a Resolução CNE/CP 01/ 2002, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais.  

 
Capítulo II 

Dos objetivos 
 

Artigo 3º. O Estágio Supervisionado como componente curricular do Curso de 

Graduação de Licenciatura em Ciências Sociais visa:  



I - Possibilitar aos estudantes a consolidação de conhecimentos apreendidos e 

construídos no decorrer da integralização do curso, efetivando-os mediante a prática 

docente em escolas e/ou outras instituições da sociedade civil, museus, centros 

culturais, Organizações não Governamentais, movimentos sociais e órgãos de 

governo, em atividades e contextos relacionados à educação.  

II – Propiciar aos estudantes um contato com diversos ambientes de trabalho do 

profissional da educação, e oferecer situações que oportunizem a prática docente 

em espaços e situações educacionais variadas;  

III – Mobilizar através da orientação/supervisão um repertório teórico que contribua 

para um melhor desenvolvimento do campo escolhido para o estágio.  

IV – Oferecer condições de investigação, elaboração, desenvolvimento e avaliação 

das atividades realizadas no campo de estágio, bem como criar condições de 

sistematização e compartilhamento (divulgação) dos conhecimentos produzidos.  

V – Incentivar o trabalho coletivo e cooperativo nos vários momentos que compõem 

a experiência do estágio e os processos educacionais.  

VI – Despertar junto aos estudantes a percepção/entendimento da sala de aula 

como espaço educativo em que ensino e pesquisa não podem ocorrer de maneira 

dissociada.  

VII - Vivenciar o processo educativo nos aspectos do - planejamento, execução, e 

reflexão - e dentro das possibilidades e limitações dos espaços educacionais reais.  

VIII - Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão junto às instituições onde 

se desenvolve o Estágio supervisionado.  

Capítulo III 
Da Duração e organização do Estágio Supervisionado 

 

Artigo 4º. A duração do Estágio Supervisionado obedece à legislação do Conselho 

Nacional de Educação, tornando obrigatória uma carga horária de não menos que 

400 h (quatrocentas horas) em curso de graduação de licenciatura plena.  

Artigo 5° - Caso o estudante exerça atividades como docente regular na educação 

básica, após o seu ingresso no curso de Ciências Sociais, poderá solicitar que sejam 

consideradas, como carga horária de estágio curricular supervisionado, até o 

máximo de 200 (duzentas) horas, conforme o disposto na resolução CNE/CP 

02/2002.  

§ 1º A comprovação da atividade docente será efetivada mediante apresentação de 

cópia da carteira de trabalho e/ou contrato, declaração ou comprovante de exercício 

da função específica ou correlata em papel timbrado com a assinatura do diretor 

geral ou representante legal da instituição de ensino pública ou privada. A 



declaração de docência deverá constar dados de registro e autorização de 

funcionamento do estabelecimento, assinada pelo Diretor da escola onde trabalha, 

com as seguintes informações: 1) identificação do interessado (aluno); 2) série(s) em 

que leciona; 3) disciplina(s) que ministra; 4) horário de trabalho. 

§2º Os pedidos de redução de carga horária deverão ser protocolados no Serviço de 

Informação ao Cidadão – SIC – que os encaminhará à Coordenação de Curso. 

§3º A redução da carga horária a que se refere o caput deste artigo obedecerá aos 

seguintes critérios: 

I- 6 a 12 meses na função ou cargo – 25% da carga horária; 

II- 12 meses ou mais – 50% da carga horária. 

§4º Os alunos matriculados no Componente Estágio Supervisionado e integrante do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID poderão requerer 

redução de até 30% da carga-horária do componente de Estágio Supervisionado I, 

comprometendo-se em atender aos requisitos avaliativos constantes do Capítulo VII, 

Art. 13 e Capítulo VIII, seus artigos, incisos e parágrafos desta Resolução, caso 

estejam vinculados ao programa no mesmo período de realização do estágio. 

§5º O aluno poderá ainda, realizar as atividades do Pibid no mesmo campo do 

estágio, considerando neste caso, que deverá entrar com requerimento para 

utilização das ações do PIBID em consonância com as atividades do estágio, sendo 

necessário para isso que o professor coordenador do projeto e/ou subprojeto do 

Programa assuma todas as funções de orientação e avaliação do estudante 

estagiário estando em acordo com o desenvolvido pelo professor supervisor 

responsável pelo componente curricular de estágio supervisionado. 

Parágrafo Único: No caso de solicitação para utilização das atividades 

desenvolvidas no PIBID no mesmo campo de estágio, o aluno poderá fazê-lo em 

todas as etapas em que o estágio está organizado, todavia necessita adequar-se 

aos requisitos avaliativos constantes do Capítulo VII, Art. 13; Capítulo VIII, seus 

artigos, incisos e parágrafos desta resolução.  

Artigo 6° - Na Licenciatura do Curso de Ciências Sociais da UNIVASF, o Estágio terá 

a duração de 400h, distribuído em 03 disciplinas: Estágio Supervisionado I com 

100hs; Estágio Supervisionado II com 120hs e Estágio Supervisionado III com 

180hs, com a seguinte estrutura:  

§ 1º Cada disciplina de Estágio está organizada de forma a privilegiar a experiência 

vivida pelos estudantes como o elemento mobilizador e orientador das reflexões e 

dinâmicas formativas conduzidas nos espaços de orientação e supervisão. Nestes 

momentos, pretende-se oferecer um repertório diversificado de conhecimentos, 



metodologias e estratégias de ações, de forma a enriquecer o Plano de Estágio a 

ser desenvolvido pelos estudantes.  

§ 2º Cada semestre de Estágio (I, II e III) desenvolve-se de maneira independente, 

sendo organizado pela elaboração de ações/projetos com início, meio e fim a cada 

ciclo. Ao mesmo tempo, a construção coletiva de ações educativas junto aos sujeitos 

do campo de estágio, aponta para a constituição de vínculos de maior intensidade 

que podem se traduzir em ações de cooperação institucional e projetos de pesquisa 

de maior envergadura.  

§ 3º - É obrigatória a realização dos três semestres de Estágios.  

§ 4° O estágio deverá ser realizado em período não coincidente com os horários de 

aula das demais disciplinas.  

Capítulo IV 
Da Tipologia e Locais de Estágio Supervisionado 

 

Artigo 7°. O Estágio Supervisionado do Curso de Graduação de Licenciatura em 

Ciências Sociais poderá ser realizado pelo discente em escolas Públicas ou 

Privadas de Educação Básica, ONGs, Movimentos Sociais, escolas indígenas, 

quilombolas, escolas sindicais, museus e outros espaços educativos no Campo ou 

Cidade, doravante denominadas CONCEDENTES.  

§ 1º - A Comissão de Estágio do curso de Ciências Sociais fornecerá 

semestralmente uma listagem das instituições concedentes.  

§ 2º - Caberá ao licenciando a escolha, dentro da listagem oferecida, da instituição 

de ensino em que suas atividades serão desenvolvidas.  

§ 3º Ficará a critério da Comissão de Estágio a aceitação de outras escolas ou 

outras organizações educacionais sugeridas pelos alunos.  

§4º A composição curricular do Estágio Supervisionado ficará distribuída: Estágio 

Supervisionado I – Pesquisa do cotidiano escolar para a problematização, análise e 

compreensão da docência no contexto interno e externo da escola; Estágio 

Supervisionado II – Elaboração de projeto de intervenção a ser construído com as 

instituições de educação envolvidas; Estágio Supervisionado III – Exercício da 

Docência com regência, produção de materiais didáticos e publicação da 

experiência de estágio. 

 



Capítulo V 
Dos Estudantes Estagiários 

 

Artigo 8º - Os estagiários são estudantes das Unidades Curriculares Estágio 

Supervisionado I, II e III, matriculados no Curso de Licenciatura em  Ciências Sociais 

da UNIVASF.  

Artigo 9° - O estudante estagiário terá as seguintes obrigações no transcorrer do 

desenvolvimento do Estágio Supervisionado:  

§ 1° Respeitar as Normas da CONCEDENTE do Programa de Estágio 

Supervisionado;  

§ 2° Manter relação de respeito e cordialidade com os alunos e seus familiares, 

equipe técnica, funcionários e o professor formador da CONCEDENTE;  

§ 3° Estabelecer diálogo e atender às orientações do professor designado para 

supervisionar o Estágio, participando ativamente de forma cooperativa dos 

momentos de planejamento e realização de atividades propostas;  

§ 4° Comparecer pontual e assiduamente às atividades em que a participação for 

pré-acordada, empenhando-se no sucesso de sua execução, respeitando os 

horários e cronogramas estabelecidos;  

§ 5° Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação 

escolar, sempre que solicitado pela CONCEDENTE;  

§ 6° Manter rigorosamente atualizados seus dados cadastrais e escolares, junto ao 

Curso de Ciências Sociais e à CONCEDENTE;  

§ 7° Informar de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como: 

trancamento de matrícula, abandono, conclusão de curso ou transferência de 

Instituição de Ensino;  

§ 8° Encaminhar os documentos comprobatórios do vínculo de Estágio, elaborados 

pelo Curso de Ciências Sociais e pela Pró-reitoria de Extensão – PROEX 

(Coordenação de Estágio), bem como os Relatórios de Atividades, para a 

coordenação de Estágio Supervisionado; 

§ 9° Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservância 

das normas internas da CONCEDENTE, ou provocados por negligência ou 

imprudência;  

§ 10° Recorrer às autoridades da CONCEDENTE e ao professor de Estágio quando 

necessário;  

§ 11° Utilizar ética e adequadamente os instrumentos de registro, de levantamento 

de informações e de sistematização da experiência do estágio.  



§ 12° Atuar de modo ético em qualquer situação e zelar pelo bom nome das 

instituições e pessoas envolvidas no Programa de Estágio.  

 
Capítulo VI 

Das atribuições do Curso de Ciências Sociais e professores responsáveis pelo 
estágio 

 

Artigo 10° - O estágio curricular no curso Graduação de Licenciatura Plena em 

Ciências Sociais deverá ser supervisionado por docentes efetivos lotados no 

Colegiado de Ciências Sociais.  

Artigo 11º - O professor supervisor, conforme o projeto de estágio desenvolvido, 

poderá ter auxílio de outros docentes, monitores, bolsistas de iniciação científica e 

contar com a participação de docentes de outras áreas e departamentos.  

Artigo 12º - Ao professor supervisor cabe apresentar à Coordenação de Estágio e do 

curso de Ciências Sociais o plano de ensino relativo à unidade curricular ministrada 

por ele.  

§ 1º - O Plano de Ensino de Estágio deve ser coerente com as diretrizes de Estágio 

Supervisionado do Curso.  

§ 2º - Cabe ao professor supervisor encaminhar e orientar o estudante no 

desenvolvimento do estágio nas instituições CONCEDENTES.  

§ 3º - Cabe aos professores supervisores, junto com a Comissão de Estágio, o poder 

de decisão sobre definição, alteração da tipologia, do local e horário de realização 

do estágio. § 4º - Cabe ao professor supervisor verificar o cumprimento da carga 

horária do estágio, bem como a liberdade de estendê-la de acordo com 

necessidades que se apresentarem no seu transcorrer.  

 
Capítulo VII 

Da realização e comprovação 
 

Artigo 13º - O aluno deverá entregar ao professor:  

I. Cadastro e termo de compromisso de estágio supervisionado obrigatório; 

II. Termo de autorização de estágio/credenciamento devidamente assinado e 

carimbado; 

III. Plano de estágio curricular; 

IV. Frequência assinada pelo aluno, supervisor do campo de estágio e professor 

supervisor/orientador de estágio; 

V. Relatório das atividades do estágio (conforme orientação do professor).  

 



Capítulo VIII 
Da Avaliação 

Artigo 14º - Em cada estágio, a avaliação dos estudantes do Estágio Supervisionado 

se fundamentará conforme o plano de ensino proposto pelo professor supervisor 

através das visitas e do relatório, e pelo responsável no espaço campo de estágio 

concedente que responderá uma ficha ao final do estágio sobre o desempenho do 

licenciando em sala de aula. 

§1º O responsável no espaço campo de estágio concedente avaliará o estagiário 

obedecendo os seguintes critérios: 

I. Capacidade de resolver problemas; 

II. Responsabilidade; 

III. Interesse; 

IV. Pontualidade; 

V. Assiduidade; 

VI. Tomada de decisão; 

VII. Postura; 

VIII. Relacionamento interpessoal; 

IX. Liderança; 

X. Segurança no conteúdo. 

§2º O professor supervisor realizará a avaliação do estagiário, contemplando: 

I. O Cumprimento dos prazos e entrega de documentos necessários 

durante a realização do estágio; 

II. A elaboração do relatório de estágio; 

III. A entrega da ficha de frequência de estágio devidamente assinado pelo 

supervisor de estágio da instituição; 

IV. Socialização das ações desenvolvidas em seminário, podendo ser 

restrito ao grupo de alunos estagiários e/ou extensiva a participação do 

público das entidades na qual o estágio foi realizado. 

Parágrafo Único - O professor supervisor discutirá com os estudantes estagiários, 

deixando estabelecido no seu plano de ensino, conteúdos, métodos e recursos 

didático-pedagógicos, bibliografia básica, maneiras, valores e/ou conceitos 

correspondentes, utilizados no processo avaliativo.  

Artigo 15º Caso o aluno, não tenha obtido a nota média em um dos estágios, deverá 

cursar a disciplina estágio supervisionado novamente e realizar novo estágio. 

Artigo 16º - Será aprovado nas disciplinas de Estágio I, II e III o discente que obtiver 

média final igual ou superior a sete em cada uma das disciplinas, correspondendo 

esta às atividades realizadas no decorrer do semestre e à elaboração e entrega do 



Relatório Final, em data previamente fixada pelo Professor, conforme o Plano de 

Ensino das disciplinas proposto pelo docente.  

§1º - As disciplinas de Estágio Supervisionado poderão ser desenvolvidas pelos 

estudantes em períodos de férias e/ou recesso escolar, dependendo da 

disponibilidade das instituições, entidades, movimentos e organizações sociais 

destinatárias e do professor supervisor de estágio.  

 

CAPÍTULO IX 
Das disposições finais 

 
Artigo 17º Este Regulamento de Estágio poderá sofrer modificações nos seguintes 

casos: 

I. Revogação ou derrogação de leis, decretos, resoluções ou pareceres 

mencionados nas formas deste Regulamento; 

II. A pedido dos presidentes dos órgãos consultivos e deliberativos do 

Colegiado de Ciências Sociais e/ou desta Universidade mediante 

apresentação de ata comprobatória de que o assunto fora apresentado 

e apreciado pela maioria dos presentes como passível de adequação; 

III. A pedido dos Gestores de Ensino quando observados vícios ou 

desatualização dos critérios ora expostos frente à realidade 

apresentada e sua conformidade com o ordenamento jurídico 

educacional; 

IV. A pedido da comunidade em geral respeitando-se a apresentação de 

sua proposta aos órgãos consultivos. 

Parágrafo único: Todas as propostas de alterações serão submetidas ao Colegiado 

de Ciências Sociais, que deverá apreciá-las e emitir Parecer. 

Artigo 18º Os casos omissos a este Regulamento e não previstos em Lei serão 

apreciados e julgados nas instâncias do Colegiado de Ciências Sociais, caso 

necessário, enviado à Câmara de Ensino Superior. 

Artigo 19º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

Juazeiro, 16 de julho de 2014. 

 

 


