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RESOLUÇÃO Nº.016  DE 02 DE JUNHO DE 2010

“Dispõe sobre normatização do Estágio Curricular  
Supervisionado  do  Curso  de  Licenciatura  em 
Matemática”.

O PRESIDENTE DO  CONSELHO UNIVERSITÁRIO  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL DE 
RORAIMA, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Complementar nº. 91, de 10 de 
novembro de 2005, seu Estatuto, aprovado pelo Decreto Estadual nº. 7628-E, de 16 de janeiro de 
2007, e em cumprimento à decisão do Egrégio Conselho em Sessão Extraordinária realizada no dia 13 
de maio de 2010 e,

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES de 18 de fevereiro de 2003, que normatiza e estabelece as 
Diretrizes Curriculares para o curso de Matemática, o Projeto  Pedagógico Institucional  e o Projeto 
Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CO2, de 19 de fevereiro de 2002, que disciplina sobre a duração 
da carga horária do Estágio Curricular Supervisionado;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do Estágio Curricular Supervisionado para os 
acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática;

CONSIDERANDO que o Componente Curricular Estágio Supervisionado é requisito obrigatório para a 
integralização da matriz curricular do curso,

RESOLVE:

Art. 1º   Aprovar as normas que regulamentam o Estágio Supervisionado para os acadêmicos do Curso 
de Licenciatura em Matemática, conforme Regulamento em anexo. 

Art. 2º   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Boa Vista-RR, 02 de junho de 2010.

Prof. Raimundo Nonato da Costa Sabóia Vilarins 
Presidente do Conselho Universitário - CONUNI
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

CAPITULO I
DAS FINALIDADES E DOS OBJETIVOS

Art.  1º  O  Estágio  Curricular  Supervisionado  é  parte  integrante  da  matriz  curricular  do  curso  de 
Licenciatura  em Matemática,  bem como  é  de  cunho  obrigatório  aos  seus  acadêmicos  e  tem por 
finalidades:

I.  construção da relação teoria e prática no fazer pedagógico-profissional;
II. compreensão do processo pedagógico e suas multifaces, através da articulação teoria-prática; 
III. conscientização de que a construção dessa prática envolve uma postura indagativa por meio de um 
comportamento de observação e reflexão crítica; 
IV. transposição entre os saberes de necessidade da formação e os saberes da prática profissional;
V. utilização da pesquisa como fundamento para análise e reflexão do fazer profissional na construção 
da prática profissional. 

Art. 2º   São objetivos do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Licenciatura em Matemática: 

I. proporcionar a construção da prática profissional; 
II. possibilitar ao futuro educador o confronto entre teoria e prática, por meio do contato do acadêmico 
com a vida profissional em espaços escolares e não escolares;
III. promover a inserção dos acadêmicos no ambiente que  constituirá  seu mercado de trabalho, em 
áreas de interesse, acompanhadas e supervisionadas por um docente; 
IV.  promover  a  integração do acadêmico com a realidade social,  cultural,  econômica da atividade 
profissional;
V. refletir criticamente sobre a prática docente.

CAPITULO II
DA ESTRUTURA

Art. 3º   O Estágio Curricular Supervisionado, como componente curricular, tem duração de 400 horas, 
de  acordo  com  o  estabelecido  pelas  Diretrizes  Curriculares  para  os  Cursos  de  Licenciatura  em 
Matemática. 

Art. 4º   O cumprimento da carga horária de que trata o artigo 3º, será efetuado a partir das disciplinas 
Estágio Supervisionado I, II, III, e IV, assim distribuídas:

I. Estágio Supervisionado I, Carga horária de 100 horas, realizado no 4º (quarto) semestre: Atividade 
exclusiva  de  observação  e  diagnóstico  da  dinâmica  pedagógica  da  escola  campo,  no  Ensino 
Fundamental séries finais e no nível Médio, incluindo modalidade da Educação de Jovens e adultos; 
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II. Estágio Supervisionado II, Carga horária de 100 horas, realizado no 5º (quinto) semestre: Atividade 
de docência no Ensino Fundamental séries finais (5ª a 8ª ou 6º ao 7ª ano), incluindo modalidade da 
Educação de Jovens e Adultos; 
III. Estágio Supervisionado III, Carga horária de 100 horas, realizado no 6º (sexto) semestre: Atividade 
de docência no Ensino Médio, incluindo modalidade da Educação de Jovens e Adultos; 
IV.  Estágio  Supervisionado  IV,  Carga  horária  de  100  horas,  realizado  no  7º  (sétimo)  semestre: 
Atividades de formação continuada, transformando e propiciando a prática pedagógica nos espaços 
escolares e não escolares. 

Art. 5º   Para a realização do Estágio Supervisionado I, os estagiários deverão cumprir as seguintes 
etapas: 

I.  atividades de estudos presenciais,  orientação e acompanhamento do Estágio Supervisionado na 
Instituição e in loco, que compreende 30 horas; 
II.  observação  e  diagnóstico  da  realidade  da  dinâmica  pedagógica  da  escola  campo,  no  Ensino 
Fundamental  séries  finais  e  no  Ensino  Médio,  seguindo  roteiro  de  observação,  apresentado  pelo 
professor orientador, conforme programa da disciplina, para levantamento de dados e subsídios para 
elaboração da proposta de estágio, compreendendo 12 horas; 
III.  elaboração  da  proposta  de  estágio,  especificada  através  de  um  cronograma  de  atividades, 
acompanhado e assinado pelo professor orientador, compreendendo 12 horas; 
IV.  execução  da  proposta  de  estágio:  observação  e  acompanhamento  do  processo  ensino-
aprendizagem em sala de aula, compreendendo 30 horas; 
V.  elaboração do relatório final que compreende 16 horas.

Art. 6º   Para a realização dos Estágios Supervisionados II e III, com 100 horas cada um, os estagiários 
deverão seguir as etapas: 

I.  atividades de estudos presenciais,  orientação e acompanhamento do Estágio Supervisionado na 
Instituição e in loco, que compreende 20 horas. 
II. observação e diagnóstico da realidade do processo ensino-aprendizagem da sala de aula, seguindo 
roteiro de observação, apresentado pelo professor orientador, conforme programa da disciplina, para 
levantamento  de  dados  e  subsídios  para  elaboração  da  Proposta  de  Estágio,  compreendendo 08 
horas; 
III. elaboração da proposta de estágio, compreendendo 12 horas; 
IV. execução da proposta de estágio, correspondendo ao efetivo exercício de docência, que deverá ser 
especificada  através  de  um  cronograma  de  atividades,  acompanhado  e  assinado  pelo  professor 
orientador, que compreende 50 horas; 
V. elaboração do relatório final, que compreende 10 horas.

Art. 7º   Para realização do Estágio Supervisionado IV, os estagiários deverão seguir as etapas:

I. a primeira etapa será realizada no espaço escolar com 60 horas, distribuídas da seguinte forma: 
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a)  realização  de  um  diagnóstico  pedagógico,  conforme  roteiro  de  observação,  apresentado  pelo 
professor orientador, junto à comunidade escolar e gestão da escola campo, com carga horária de 4 
horas; 
b) elaboração da proposta de estágio para o desenvolvimento de oficinas pedagógicas, grupos de 
estudos, palestras, atividades envolvendo mestres, com carga/horária de 18 horas; 
c) execução da proposta didático-pedagógica, com carga/horária de 12 horas; 
d) orientação em sala de aula, com carga horária de 16 horas; 
e) elaboração do relatório da etapa I do estágio, com carga horária de 10 horas.

II. a segunda etapa será realizada no espaço não escolar com 40 horas distribuídas da seguinte forma: 
a)  realização  de  um  diagnóstico,  conforme  roteiro  de  observação,  apresentado  pelo  professor 
orientador,  para  subsidiar  o  planejamento  e  a  execução  de  atividades  educativas  intencionais  no 
ambiente não escolar, com carga horária de 06 horas; 
b)  elaboração da proposta  de estágio  para o desenvolvimento  de oficinas pedagógicas,  palestras, 
fórum, exposições e mostras educativas, workshop, mini-curso, com carga horária de 12 horas; 
c) execução da proposta didático-pedagógica, com carga horária de 08 horas; 
d) orientação da II etapa do estágio com carga horária de 08 horas;
e) elaboração do relatório da II etapa do estágio com carga horária de 06 horas.

Parágrafo  Único: O  Estágio  Supervisionado  IV  será  desenvolvido  e  executado  em grupo  de  no 
máximo 04 (quatro) componentes. 

Art.  8º  Fica automaticamente desligado do Estágio, o estagiário que se enquadrar no item oito do 
Manual de Estágio Institucional, bem como deixar de cumprir qualquer uma das etapas estabelecidas 
nos artigos 5º, 6º e 7º deste regulamento.

Art. 9º  A orientação do Estágio Supervisionado deve seguir o planejamento de ensino baseado no 
diagnóstico do espaço escolar e/ou não escolar, constando o levantamento e a análise dos dados 
referentes à  etapa do Estágio  a  ser  desenvolvido.  A etapa do diagnóstico  compreende três fases 
distintas:

I. levantamento de dados;
II. análise dos dados levantados;
III. elaboração da pro oposta de estágio.

Art. 10   A Proposta para a realização dos Estágios Supervisionados deverá compreender os seguintes 
elementos:

I. tema gerador;
II. justificativa;
III. objetivos;
IV. fundamentação teórica;
V. procedimentos metodológicos;
VI. cronograma de atividades;
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VII. avaliação; 
VIII. relatório final da etapa.

Art. 11   Considerando que o estágio não se resume à aplicação imediata, mecânica e instrumental de 
técnicas e normas aprendidas na teoria, são sugestões de atividades de docência: 

I. planejar e desenvolver projetos interdisciplinares de atividades educacionais a partir de diagnósticos 
realizados, da realidade escolar, sobre temas sugeridos pelo contexto da escola, da sala de aula, da 
comunidade, por alunos ou pelo docente da classe nos seus mais diferentes aspectos, garantindo e 
permitindo a interação teoria-prática; 
II. planejar e operacionalizar projetos de produção de materiais didáticos, avaliativos ou instrucionais 
como jogos, textos, cartazes, álbuns seriados, portfólios etc.; 
III. planejar e realizar aulas de reforço, de recuperação dos conteúdos curriculares de Matemática; 
IV. planejar e ministrar aulas solicitadas ou sugeridas pelo professor da classe com acompanhamento 
do mesmo; 
V. planejar e desenvolver oficinas pedagógicas ou outras atividades que permitam o aluno-estagiário 
estar vivenciando o exercício da docência em um trabalho que propicie a articulação e o envolvimento 
das diferentes áreas do conhecimento ou das disciplinas envolvidas no curso de formação; 
VI. a prática de estágio deve propiciar ao aluno-estagiário não apenas a vivência em sala de aula, 
como também o contato com a dinâmica escolar  nos seus mais  diferentes aspectos,  garantindo a 
interação teórico – prática.
 
Art. 12   O Estágio Supervisionado poderá subsidiar o Trabalho de Conclusão de Curso final, com base 
nas experiências vivenciadas pelo acadêmico e fundamentada em bases teóricas científicas exigido no 
final do curso de Licenciatura em Matemática.

Art. 13   A Proposta do Estágio Supervisionado e Relatório Final deverão ser elaborados de acordo 
com normas atuais da ABNT.

Art. 14 Constitui exigência mínima para a apresentação formal do Relatório de Estágio Supervisionado 
os seguintes requisitos:

I. caracterização do contexto do espaço campo de estágio, compreendendo o diagnóstico do espaço 
escolar e não escolar, e do perfil de atuação da área de estágio (instalações físicas e pedagógicas); 
II. relato de todo o processo desde a elaboração até o desenvolvimento do Plano de Trabalho e das 
atividades realizadas pelo acadêmico,  com base teórica, no sentido de contribuir  para a realidade 
educacional em que vivenciou tanto quanto para sua formação profissional, tais como:

a)  relato  das  observações,  das  participações  em  projetos  desenvolvidos,  dos  encaminhamentos 
efetivados, com análise crítica fundamentada em referenciais teóricos; 
b)  apresentação  de  ações  envolvendo  a  prática  pedagógica,  docência  supervisionada, 
desenvolvimento de projetos e investigações, bem como aqueles resultantes da própria experiência 
docente.
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III.  avaliação  da  própria  atuação  como  estagiário,  das  experiências  vividas,  das  aprendizagens 
construídas e das contribuições do estágio para sua formação profissional;
IV. cumprimento de todas as etapas anteriores à etapa de elaboração do relatório final.

Art.  15    A  supervisão/orientação  do  estágio  é  considerada  atividade  de  ensino,  devendo  ser 
computada na carga horária dos professores lotados nessas disciplinas.

Art. 16   O número de alunos-estagiários por professor supervisor/orientador será no mínimo de 10 e 
no máximo de 15 alunos, e as horas destinadas ao planejamento, desenvolvimento e execução do 
estágio serão equivalentes a 06 (seis) horas semanais, na lotação do professor, devido à proposta do 
estágio em cada semestre letivo ser superior a (80) oitenta horas aulas e em observância ao Projeto 
Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática. 

CAPITULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES

SUPERVISORES/ORIENTADORES

Art. 17   O professor-orientador do Estágio Supervisionado deverá ser docente pertencente do quadro 
da UERR, com experiência em ensino de Matemática.

Art. 18     São atribuições do professor-orientador da Prática de Estágio Supervisionado:

I. fornecer ao aluno-estagiário as informações sobre a regulamentação e sobre a documentação do 
estágio; 
II. orientar o aluno-estagiário em relação às atividades a serem desenvolvidas no campo de estágio; 
III. desenvolver, no  estagiário uma postura ética em relação à prática profissional;
IV. aprovar o plano de estágio curricular obrigatório do estagiário sob sua responsabilidade; 
V. orientar o aluno-estagiário no desempenho de suas atividades quanto:

a) aos procedimentos de observação, participação, formas de registro, investigação, planejamento e 
desenvolvimento de aulas e/ou projetos de trabalho a serem realizados nos espaços escolares ou não 
escolares; 
b) a análise periódica dos registros para a elaboração do Relatório de Estágio.

VI. orientar formas de análise das informações coletadas, estabelecendo um diálogo entre as fontes 
teóricas do conhecimento e a realidade observada, favorecendo a articulação e a reflexão entre as 
dimensões teóricas e as práticas; 
VII.  promover  momentos de discussão coletiva  e  análise  de práticas vivenciadas na realização do 
estágio;
VIII.  oportunizar  experiências  ao estagiário  por  meio  de  tarefas  específicas  no campo de atuação 
profissional; 
IX. orientar o estagiário na utilização dos instrumentos técnicos necessários ao desenvolvimento de 
suas funções; 
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X. acompanhar o cumprimento do planejamento de estágio, através de fichas de avaliações, de visitas 
in-loco e de acompanhamento individual; 
XI.  encaminhar  o  estagiário  mediante  documento  de  apresentação  emitido  pela  Coordenação  do 
Curso;
XII. elaborar os formulários de avaliação do estágio; 
XIII. comparecer as reuniões e demais promoções relacionadas ao estágio, sempre que convocado por 
qualquer das partes envolvidas com o estágio; 
IVX. orientar o estagiário na elaboração do relatório final; 
XV. responsabilizar-se pela avaliação final do estagiário, encaminhando os resultados a coordenação 
do Curso. 

Parágrafo único: Entende-se por orientação de estágio, o acompanhamento e a avaliação obrigatório 
da atividade de Estágio, visando à consecução dos objetivos propostos, sendo exercida pelo professor-
orientador.

CAPITULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS

Art. 19    São atribuições do  estágio: 

I.  estar  regularmente  matriculado  na  disciplina  e  ter  frequência  no  Curso  de  Licenciatura  em 
Matemática da UERR; 
II.  observar  rigorosamente  os  procedimentos  e  apresentar  os  documentos  necessários  para  a 
formalização do estágio junto ao professor-orientador do estágio.

Art. 20    São responsabilidades do estagiário:

I.  freqüentar  as atividades de estágio  zelando pelo  cumprimento integral  da carga horária  total  da 
prática de estágio; 
II.  desenvolver  as  atividades  programadas  com  o  professor-orientador,  respeitando  os  prazos 
estabelecidos; 
III.  registrar  sistematicamente  as  atividades  desenvolvidas  no  campo  de  estágio,  conforme  as 
orientações constantes deste Regulamento e propostas apresentadas pelo professor-orientador; 
IV.  apresentar  periodicamente  os  registros  ao  professor-orientador,  mantendo-o  informado  do 
andamento das atividades inerentes a prática de estágio; 
V.  apresentar  os documentos  necessários para o Relatório  de Estágio,  de acordo com os prazos 
estabelecidos,   para apreciação do professor orientador; 
VI. cumprir de forma rigorosa e satisfatória as providências administrativas que antecedem a realização 
da prática de Estágio, os quais são:

a)  selecionar  e  comparecer  ao  Campo  de  Estágio  pretendido  para   contato  prévio  e  solicitar 
autorização para o estágio; 
b) encaminhar ao professor orientador dados do dirigente ou responsável pelo local do estágio para 
preenchimento da carta de apresentação do  estagiário; 
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c) retirar ficha cadastral de estagiário e folha de freqüência com o professor-orientador de estágio; que 
vai autorizar o início de sua realização; 
d)  retirar, a carta de apresentação do estagiário para o local de estágio; 
e) estudar de forma sistemática as bibliografias fundamentais à formação docente;
f) os formulários citados acima estarão disponíveis para os estagiários no setor de cópias da UERR.

CAPITULO V
DOS LOCAIS DE ESTÁGIO

Art. 21   Quanto ao Campo de Estágio: 

I.  as instituições para campo de estágio deverão estar localizadas no município em que o estagiário 
estiver cursando a disciplina Estágio Supervisionado; 
II. no processo de definição do campo de estágio deverão ser observados alguns critérios básicos: 
a) que a instituição concedente possua infra-estrutura didático-pedagógica, física, administrativa e de 
pessoal adequadas ao bom desenvolvimento das atividades de campo, além de assumir as propostas 
de trabalho dos estagiários do Curso de Licenciatura em Matemática, como ações integradas à sua 
estrutura e dinâmica de funcionamento;
b) que, no turno em que o estagiário irá desenvolver suas atividades, exista pelo menos um profissional 
da área para acompanhá-lo e supervisioná-lo em suas ações; 
c) preferencialmente  que a escola-campo pertença à rede oficial pública de ensino; 
d) quando das atividades de estágio em andamento surgirem situações extraordinárias, como greves 
ou  paralisações  na  escola-campo,  os  projetos  de  estágio  poderão  momentaneamente  ser 
transformados em projetos de acompanhamento e análise destas situações. É necessário entretanto 
que pelo menos 60% da carga horária destinada ao projeto de estágio supervisionado seja levada a 
termo. 

CAPITULO VI
DO PROCESSO AVALIATIVO

Art.  22  Após  o  encerramento  das  atividades  de  estágio,  conforme  cronograma  elaborado  pelo 
professor supervisor/orientador dentro do semestre letivo, o aluno deve apresentar o relatório final das 
atividades desenvolvidas, para análise e avaliação pelo professor-orientador.

Art.  23  Cada  etapa  de  estágio  deverá  possuir  o  cronograma  de  atividades  permanentemente 
acompanhado pelo professor orientador da Instituição em consonância com o Supervisor de Estágio da 
Escola cedente, devidamente documentado e assinado pelas partes envolvidas.

Art. 24  Para instrumentos de avaliação deverão ser considerados os resultados de desempenho do 
acadêmico, nos seguintes aspectos:

I. domínio do conhecimento técnico-científico;
II. conduta ética e responsabilidade profissional;
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III. capacidade de detectar problemas e propor soluções;
IV. assiduidade, pontualidade, iniciativa pessoal e cooperação;
V.  relatório de Estágio.

Art. 25 Ao final do processo, a nota final atribuída ao Estágio Supervisionado, deverá atender aos 
critérios estabelecidos pela UERR. 

Art. 26   A reprovação em quaisquer das disciplinas de Estágio Supervisionado não possibilita ao aluno 
"revisão de provas" (atividades desenvolvidas durante o estágio), dada a especificidade das mesmas. 

Art.  27  Os  alunos  que  não  obtiverem a  média  mínima para  cumprimento  da  disciplina,  deverão 
requerer nova matrícula de acordo com a oferta da disciplina no curso.

CAPITULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 28   Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática, 
através  de  comissão  instaurada  para  análise  dos  atos,  e  em  última  instância  pelo  Conselho 
Universitário da UERR.
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ANEXO I

Da:____________________________________________________________________________
Instituição concedente para o Estágio)

Para: Universidade Estadual de Roraima

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de comprovação, junto ao professor orientador e coordenador 
do  curso  de  Licenciatura  em  Matemática  da  Universidade  Estadual  de  Roraima,  que  o(a) 
universitário(a) ______________________________________________ foi aceito(a) para realizar 
o Estágio Supervisionado ____, nesta Unidade Escolar, no período de _______a_________ de 
20___, conforme plano de trabalho apresentado. Declaro também estar ciente dos objetivos desta 
modalidade  de  estágio,  bem  como  dos  instrumentos  necessários  a  sua  implantação, 
desenvolvimento e avaliação.

Boa Vista ____de__________de 20___.

______________________________

Assinatura do responsável e
carimbo da Instituição concedente
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ANEXO II

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

DO ACADÊMICO

Acadêmico:

Endereço:

Fone:

Período:

Disciplina:

Turno:

Professor (a):

DO LOCAL DE ESTÁGIO

Escola:

Endereço:

Diretor (a):

Fone:

Supervisor (a):

Fone:

Série:

Turno:

Professor (a):
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ANEXO III

CRONOGRAMA DO ESTAGIÁRIO

Escola:_____________________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________
Gestor(a):___________________________________________________________
Estagiário (a):________________________________________________________
Pof. Orientador:______________________________________________________

SÉRIE

DIAS DA SEMANA
Segunda-
feira
(horário)

Terça-feira
(horário)

Quarta-
feira
(horário)

Quinta-
feira
(horário)

Sexta-feira
(horário)
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ANEXO IV

Nome do Estagiário(a):
Supervisor de Estágio na Instituição concedente:
Disciplina: Semestre:

FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADES

    Data   C.H Discriminação das 
atividades

Assinatura 
supervisor do 
estágio da 
instituição
cedente

Assinatura 
supervisor 
do estágio 
da 
instituição
(UERR)

   Observações

Total de horas de atividade: _______ Data:_____/______/______

____________________         ______________________________
                            Estagiário(a)       Prof. Orientador(a) de Estágio
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ANEXO V

FICHA DE AUTO-AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO(A)
QUANTO À REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Nome:______________________________________________________________
Local:______________________________________________________________
Disiciplina:__________________________________________________________

ASPECTOS POSITIVOS

DIFICULDADES ENCONTRADAS

SUGESTÕES APRESENTADAS
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