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RESOLUÇÃO Nº 026 DE 15 DE SETEMBRO DE 2010

“Dispõe  sobre  a  normatização  dos  
procedimentos  para  formalização  e  conclusão 
do Estágio Curricular Supervisionado no Curso  
de Licenciatura em Ciências Biológicas”.

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO E REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE RORAIMA, no uso das atribuições de seu cargo em conformidade com a Lei Complementar nº. 
91, de 10 de novembro de 2005, com o 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 em 13 de maio de 2010. 

CONSIDERANDO  a  Lei  11.788  de  25  de  setembro  de  2008,  que  dispõe  sobre  o  estágio  de 
estudante;

CONSIDERANDO o Projeto de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico do Curso de 
Ciências Biológicas, aprovado pelo Parecer Nº. 033 de 10 de setembro de 2008, publicado no Diário 
Oficial do Estado Nº. 907 de 19/09/08 e Resolução nº. 056 de 17 de outubro de 2008;

CONSIDERANDO  que  o  Estágio  Supervisionado  é  requisito  obrigatório  e  necessário  para  a 
integralização da matriz curricular do curso. 

RESOLVE:

Art.  1°  Aprovar  as  normas  que  regulamentam  o  Estágio  Curricular  Supervisionado  para  os 
acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, conforme regulamento em anexo. 

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

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

Boa Vista-RR, 15 de setembro de 2010.

Prof. Raimundo Nonato da Costa Sabóia Vilarins 
Presidente do Conselho Universitário da UERR
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REGULAMENTAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES E OBJETIVOS DO ESTÁGIO

Art. 1º   O Estágio Curricular Supervisionado de Ciências Biológicas é parte integrante da matriz 
curricular do curso, atende aos princípios educacionais e as diretrizes nacionais para a formação de 
nível superior, sendo, portanto, um referencial de preparação prática docente inserindo no cotidiano 
de sua futura profissão.

Art.  2º   O  Estágio  Curricular  Supervisionado  em  Licenciatura  de  Ciências  Biológicas   da 
Universidade Estadual de Roraima será orientado pelo Manual de Estágio e complementado em 
suas especificidades por este Regulamento.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA E ESTRUTURA

Art.  3º   O Estágio Supervisionado t  erá caráter  obrigatório,  com carga horária mínima de 400 
(quatrocentas) horas e serão desdobradas em 200(duzentas) horas para as quatro últimas séries do 
Ensino Fundamental e 200 (duzentas) para o Ensino Médio.

Art.  4º   Para a realização do Estágio Curricular Supervisionado o acadêmico deverá ter obtido 
aproveitamento  na(s)  disciplina(s)  específica(s)  necessária(s)  para  o  suporte  às  atividades 
constantes da natureza de cada campo de estágio.

Art.  5º   O Estágio Curricular efetuar-se-á em quatro etapas, distribuídas ao longo do curso da 
seguinte forma:

I. Estágio Institucional (100h) – Estágio Supervisionado I – Consiste na atuação do estagiário 
nos mais diferentes aspectos da organização interna da escola, com foco na análise do Projeto 
Político Pedagógico, nos Programas e Projetos Educacionais e no Processo de Ensino de Ciências 
e Biologia, realizado no quarto semestre.

II. Estágio de Regência no Ensino Fundamental (100h) – Estágio Supervisionado II – Consiste 
na regência de sala de aula, onde o estagiário será encaminhado à escola para desenvolver suas 
atividades, bem como deverá analisar previamente as condições de ensino oferecidas e a proposta 
pedagógica do ensino de ciências,  e assim executar  sua regência numa perspectiva  de prática 
pedagógica transformadora, realizado no quinto semestre.
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III. Estágio Escola Comunidade (100h) – Estágio Supervisionado III –  Consiste na gestão dos 
processos de relação da escola com a comunidade,  onde o estagiário deverá contribuir  para  a 
melhoria e/ou transformação educacional no ambiente escolar, realizado no sexto semestre.

IV. Estágio de Regência no Ensino Médio (100h) Estágio Supervisionado IV –  Consiste  na 
regência de sala de aula, com o objetivo de executá-la numa perspectiva de prática pedagógica 
transformadora, realizado no sétimo semestre.

Art.  6º   O Estágio Curricular caracteriza-se pelo desenvolvimento de atividades relacionadas à 
docência  em  escolas  de  Ensino  Fundamental  e  Médio,  programadas  em  consonância  com  a 
disciplina de Prática Profissional, e será acompanhado no âmbito institucional pela Coordenação do 
Curso.

Art. 7º   A orientação do Estágio Supervisionado deverá seguir o planejamento de ensino, com base 
no diagnóstico do espaço escolar ou não escolar, constando o levantamento e a análise dos dados 
referentes à etapa do Estágio a ser desenvolvida. A etapa do diagnóstico compreende três fases 
distintas:

I. levantamento de dados;
II. análise dos dados levantados;
III. elaboração da Proposta de Estágio (Plano de Estágio).

Art. 8º   O acadêmico do estágio  I,  II,  III  e IV  deverá elaborar uma Proposta de Estágio que 
contenha os seguintes elementos:

I. tema gerador;
II. justificativa;
III.objetivos;
IV. fundamentação teórica;
V. procedimentos Metodológicos;
VI. cronograma de atividades;
VII. avaliação;
VIII. elaborar Planos de Aulas para realizar a docência, de acordo com a proposta de Estágio.

Art.  9º   Para a realização do Estágio  Supervisionado I,  os estagiários realizarão as seguintes 
etapas:

I. observação e diagnóstico da realidade do processo organizacional da escola, seguindo roteiro de 
observação em anexo, para o levantamento de dados e subsídios para elaboração da Proposta de 
Estágio, que compreende 12 horas; 
II. elaboração da Proposta de Estágio que compreende 8 horas; 
III. execução da Proposta de Estágio que compreende 22 horas, e deverá ser especificada através 
de um cronograma de atividades, acompanhado e assinado pelo professor orientador; 
IV. elaboração do Relatório Final, que compreende 22 horas;
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V.  aulas teóricas,  orientação  e  acompanhamento do Estágio  Supervisionado  na  Instituição, que 
compreende 36 horas.

Art. 10   Para a realização do Estágio Supervisionado II e IV, os estagiários cumprirão as seguintes 
etapas:

I.  observação  e  diagnóstico  da  realidade  do  processo  ensino  aprendizagem  da  sala  de  aula, 
seguindo roteiro de observação em anexo, para levantamento de dados e subsídios para elaboração 
da Proposta de Estágio, que compreende 12 horas; 
II. elaboração da Proposta de Estágio, que compreende 8 horas;
III. execução da Proposta de Estágio, que compreende 22 horas, e deverá ser especificada através 
de um cronograma de atividades, acompanhado e assinado pelo professor orientador;
IV. elaboração do Relatório Final, que compreende 22 horas;
V. orientação e acompanhamento do Estágio Supervisionado na Instituição, que compreende 36 
horas.

Art. 11   Para realização do Estágio Supervisionado III – Prática Pedagógica em espaço escolar e 
não escolar, que compreende 100 horas, os estagiários realizarão as seguintes etapas:

I. a primeira etapa será realizada no espaço escolar, com 40 horas, distribuídas da seguinte forma:

a) realização de um diagnóstico pedagógico, conforme roteiro em anexo, junto à comunidade escolar 
e gestão da escola campo com carga/horária de 2 horas;
b) elaboração da Proposta de Estágio para o desenvolvimento de Oficinas Pedagógicas, Grupos de 
Estudos, Palestras, Atividades envolvendo pais e mestres com carga/horária de 6 horas;
c) execução da proposta didático-pedagógica com carga/horária de 12 horas;
d) elaboração do Relatório da I etapa do Estágio com carga/horária de 10 horas;
e) orientação em sala de aula com carga/horária de 10 horas.

II. a segunda etapa será realizada no espaço não escolar, com 60 horas, distribuídas da seguinte 
forma:

a) realização de um diagnóstico, conforme roteiro em anexo, para subsidiar o planejamento e a 
execução de atividades educativas intencionais no ambiente não escolar, com carga/horária de 4 
horas;
b) elaboração da Proposta de Estágio - Projeto para o desenvolvimento de Oficinas Pedagógicas, 
Palestras, Fórum, Exposições e Mostras Educativas, Workshop, Minicurso, com carga/horária de 10 
horas;
c) execução da Proposta Didático-pedagógica com carga/horária de 20 horas;
d) elaboração do Relatório da II - etapa do Estágio com carga/horária de 10 horas;
e) orientação da II etapa do Estágio com carga/horária de 16 horas.

III. o Estágio Supervisionado III será desenvolvido e executado em grupo de no máximo 4 (quatro) 
componentes, cujos acadêmicos deverão participar ativamente de todas as ações.
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Art. 12   Considerando que o estágio não se resume na aplicação imediata, mecânica e instrumental 
de técnicas e normas, serão sugeridas atividades de docência como:

I.  planejar  e  desenvolver  projetos  interdisciplinares  de  atividades  educacionais  a  partir  de 
diagnósticos obtidos da realidade escolar, sobre temas sugeridos pelo contexto da escola, de 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, portifólios e etc.;
III. planejar e realizar aulas de reforço e de recuperação dos conteúdos curriculares de biologia;
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 ao estagiário 
vivenciar 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 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.  13   A proposta do Estágio Supervisionado e Relatório Final deverão estar de acordo com 
normas  em  anexo,  e  constituirão  algumas  exigências  na  apresentação  formal  do  Relatório  do 
Estágio Curricular Supervisionado, como:

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  das  observações,  participações  em  projetos  desenvolvidos  dos  encaminhamentos 
efetivados com análise crítica fundamentada em referenciais teóricos;
III.  apresentação  de  ações  envolvendo  a  prática  pedagógica  na  docência  supervisionada, 
desenvolvimento de projetos e investigações, bem como aqueles resultantes da própria experiência 
docente;
IV.  avaliação  da  própria  atuação  como  estagiário,  das  experiências  vividas,  das  aprendizagens 
construídas e das contribuições do Estágio para sua formação profissional.

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO

Art. 14   Constituem condições mínimas de uma organização para ser aceita como Concedente e 
local de desenvolvimento de atividades do Estágio Supervisionado:
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I. ser legalmente constituída e, preferencialmente, com no mínimo dois anos de CNPJ, quando for o 
caso,  inscrição  estadual  ou  municipal  e  comprovar  que  possui  estruturas  física,  operacional  e 
administrativa que possibilitem as atividades do Estágio Supervisionado; 
II. atuar prioritariamente no campo que ofertar o estágio;
III. firmar convênio entre a UERR e a devida instituição quando realizado em instituição de ensino 
pública ou privado;
IV. dispor de recursos humanos qualificados (com experiência na área) para supervisionar até dez 
(10) estagiários simultaneamente nas atividades do Estágio Supervisionado; 
V. ter reputação idônea;
VI.  dispor  de  recurso  material  e  técnico  que  possam  ser  usados  pelos  estagiários  para  a 
concretização das atividades do Estágio Supervisionado.

CAPÍTULO IV
DA DOCÊNCIA, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO

Art. 15   Ficará definido como orientador, o professor do Curso de Ciências Biológica e/ou áreas 
afins  da  UERR,  designado  pela  Coordenação  do  Curso  como  supervisor  técnico do  Estágio 
Supervisionado,  um  profissional  indicado  da  parte  concedente  ou  profissional  liberal  de  nível 
superior em Ciências Biológica e/ou áreas afins, devidamente registrado em seu órgão de classe, 
sem ônus para a Universidade Estadual de Roraima.

Art. 16   Compete à Coordenação do Curso:

I. manter relação nominal atualizada com dados pessoais dos acadêmicos estagiários e professores 
orientadores, bem como a área de conhecimento que será desenvolvida no estágio;
II. avaliar a organização concedente quanto às condições necessárias para ser aceita como campo 
de desenvolvimento de atividades do Estágio Supervisionado;
III.  avaliar o programa de atividades da concedente, quando profissional liberal, mediante projeto 
com temas, cronograma e carga horária;
IV.  coordenar  as  atividades  de  recursos  humanos  envolvidas  na  execução  do  Estágio 
Supervisionado;
V. propor à Reitoria convênios que facilitem a realização das atividades do Estágio Supervisionado;
VI.  convocar  reuniões  com  os  professores  orientadores  quando  necessário,  com  antecedência 
máxima de dez dias, bem como coordenar as atividades destas.

Art. 17   Caberá ao professor coordenador:

I. definir os critérios de distribuição dos acadêmicos para as entidades concedentes;
II. monitorar o andamento do Estágio;
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III.  elaborar  o  programa  de  atividades  do  Estágio  a  ser  cumprido,  responsabilizando-se  pela 
orientação;
IV. organizar e arquivar, semestralmente, documentos comprobatórios do estágio realizado pelos 
alunos;
V. divulgar o calendário (semestral) de atividades do Estágio Curricular;
VI. julgar solicitações de desligamento ou mudanças do Estágio Curricular;
VII encaminhar ao Registro Acadêmico as fichas de acompanhamento da carga horária do estagiário 
para registro;
VIII. avaliar e arquivar projetos e relatórios finais dos estagiários.

Art. 18   Caberá ao professor orientador:

I. orientar no mínimo cinco (05) e no máximo dez (10) estagiários, compreendendo a carga horária 
semanal de 04 horas; 
II. elaborar, juntamente com o Supervisor Técnico e o Estagiário, um plano de atividades a serem 
desenvolvidas durante o período de estágio;
III. avaliar junto à Coordenação as condições do campo de estágio, por meio do Relatório do Estágio 
Supervisionado;
IV.  participar  das  reuniões  convocadas  pela  Coordenação  e/ou  solicitá-las  quando  necessário, 
seguindo o critério de convocação da coordenação do curso, respeitando a convocação antecipada 
máxima de dez dias;
V. orientar a elaboração do Relatório do Estágio Supervisionado Orientado;
VI. computar na carga horária dos professores-orientadores as atividades de supervisão do Estágio.

Art. 19   Caberá ao Supervisor Técnico:

I.  elaborar,  juntamente  com  o  orientador  e  o  estagiário,  um  plano  de  atividades  a  serem 
desenvolvidas durante o período de estágio;
II.  incentivar  o  senso  crítico  e  aperfeiçoamento  das  competências  técnicas  do  estagiário  nas 
atividades planejadas;
III. verificar a assiduidade e pontualidade do estagiário e o cumprimento da carga horária mínima 
estabelecida, conforme Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológica;
IV. preencher, no final do período do estágio e na presença do estagiário, a Ficha de Avaliação do 
Supervisor do Estágio Supervisionado.

CAPÍTULO V
DOS DEVERES E DIREITOS DOS ESTAGIÁRIOS

Art. 20   Compete ao estagiário:
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I. conhecer e cumprir o Manual de Estágio da UERR e do Estágio Supervisionado;
II. elaborar e cumprir Plano de Estágio apresentado ao professor orientador; 
III. cumprir as disposições do convênio firmado com a parte concedente do Estágio Supervisionado e 
as obrigações que lhe forem designadas por seu supervisor e/ou professor orientador;
IV. cumprir os preceitos éticos e a legislação referente ao estágio;
V.  comunicar  a  ausência,  por  escrito,  ao  professor  orientador  ou  a  Coordenação,  no  caso  de 
interromper o Estágio Supervisionado;
VI. comunicar a parte concedente do estágio as datas de avaliação acadêmicas;
VII. Inteirar-se das normas da entidade onde irá estagiar,  e as pertinentes a segurança do trabalho;
VIII. zelar pelos equipamentos e bens dos campos de Estágio, respondendo pelos danos matérias 
que venha a causar;
IX. apresentar relatório de Estágio juntamente com a Ficha de Controle do Estágio, preenchida e 
assinada pelo supervisor da(s) atividade(s) ou outra forma de avaliação a critério do professor -
(Apêndice);
X.  o  acadêmico  deverá  apresentar  para  o  professor  orientador  relatório  de  suas  atividades 
periódicas, em prazo não superior a 06 (seis) meses;
XI. cumprir 100% da carga horária estabelecida para Estágio.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21   A Universidade Estadual de Roraima não se responsabilizará com despesas de transporte, 
hospedagem,  alimentação  e  outros  que  se  fizerem  necessários  para  a  realização  do  Estágio 
Supervisionado, correndo tais despesas por conta do estagiário.

Art.22   O acadêmico que não cumprir o termo de compromisso, zelando por seu cumprimento será 
reorientado para realização de seu estágio em outro local.

Art. 23   Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação.
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APÊNDICE I –
RELATÓRIO DIÁRIO DO ESTAGIÁRIO

Nome do estagiário:...........................................................................................Período:.......................................................
CPF: ...................................................................RG:.............................................................................................................
Local de Estágio: ...................................................................................................................................................................

Data Hora

entrada

 Hora

saída

Duração Síntese da atividade desenvolvida Assinatura do 
responsável pela 

atividade

TOTAL DE HORAS
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APÊNDICE II
FICHA DE AVALIAÇÃO

Nome do estagiário:

Local do Estágio:

Período do Estágio – de _____/_____/______ a ____/____/____

PARECER DO PROFESSOR COORDENADOR

Aspectos Profissionais Valor ( nota )

Qualidade de trabalho

Espírito Inquisitivo: disposições de esforço para aprender, curiosidade teórica e científica.

Iniciativa  e  autodeterminação:  capacidade  para  realizar  seus  objetivos  de  estagiário  sem  influências 
externas.

Conhecimentos: preparo técnico profissional demonstrado no desenvolvimento das atividades programadas.

Média 1 ........

Atitudes Pessoais Valor ( nota )

Assiduidade e cumprimento do horário.

Disciplina e responsabilidade: observância das normas internas, discrição quanto aos assuntos sigilosos e 
zelo pelo patrimônio.

Sociabilidade: facilidade de se integrar com os colegas e no ambiente de trabalho.

Cooperação: disposição para cooperar com os colegas e atender prontamente as atividades solicitadas.

Interesse: comprometimento demonstrado para as tarefas a serem realizadas.

Média 2

Nota total: Média 1 + Média 2
OBSERVAÇÕES:

Sobre o estagiário:

Sobre a instituição:

Assinatura do Professor Orientador- Supervisor
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