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“Dispõe sobre normatização dos procedimentos para 
formalização e conclusão do Estágio Supervisionado no 
Curso de Licenciatura em Pedagogia para os acadêmicos 
pertencentes à Matriz Curricular”. 

 

 

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 7 de outubro de 2009, e  
 

CONSIDERANDO  o Projeto Pedagógico Institucional e o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura 
em Pedagogia. 

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

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do Estágio Supervisionado para os acadêmicos 
do Curso de Licenciatura em Pedagogia. 
 
 
RESOLVE: 

 

Art. 1° Aprovar as normas que regulamenta o Estágio Supervisionado para os acadêmicos do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia, 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 dezembro de 2009. 

 

 

Prof. Raimundo Nonato da Costa Sabóia Vilarins  
Presidente do Conselho Universitário - CONUNI 

Reitor da UERR 
 
 

SEM EFEITO 

Resolução nº. 003 de 10/02/10  

DOE Nº.1241  de 10/02/10 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº026 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 

 
REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 
CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 
 
Art. 1º   Regulamentar os procedimentos para formalização do Estágio Curricular Supervisionado no 
curso de Licenciatura em Pedagogia. 
 
Art. 2º   O Estágio Curricular Supervisionado atende a necessidade de uma formação em que o 
professor esteja consciente de que sua prática envolve um comportamento de observação, reflexão 
crítica e construção desta prática, pois aliada a esta postura indagativa encontra-se a compreensão do 
processo pedagógico e suas multifaces. 
 
Art. 3º   O Estágio Curricular Supervisionado é de cunho obrigatório aos acadêmicos do curso de 
Licenciatura em Pedagogia, de acordo com o Projeto Pedagógico Institucional e tem por finalidades: 
 
I - complementar a formação acadêmica, possibilitando o confronto entre teoria e prática, por meio do 
contato do aluno com a vida profissional em espaços escolares e não escolares; 
II - possibilitar ao acadêmico, uma experiência profissional mínima em situações práticas, sob 
acompanhamento simultâneo do professor orientador; 
III - promover a inserção dos acadêmicos no mercado de trabalho, em áreas de interesse, 
acompanhadas e supervisionadas por um docente; 
IV - promover a integração e conhecimento do acadêmico com a realidade social, cultural, econômica 
da atividade profissional.  
 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO 

 
Art. 4º   O Estágio Curricular Supervisionado tem duração mínima de 300 horas, de acordo com o 
estabelecido pelas Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, efetuando-se em três etapas, 
distribuídas ao longo do curso da seguinte forma: 
 
I - Estágio Supervisionado I - Atividades de observação, diagnóstico e docência na Educação Infantil – 
realizado no 4° semestre do curso; 
II - Estágio Supervisionado II - Atividades de observação, diagnóstico e docência no Ensino 
Fundamental – realizado no 5° semestre; 
III - Estágio Supervisionado III - Atividades de formação continuada transformando e propiciando a 

prática pedagógica nos espaços escolares e não escolares- realizado no 6º semestre. 

 
Art. 5º   A orientação do Estágio Supervisionado deve seguir o planejamento de ensino  baseado no 
diagnóstico do espaço escolar, ou não escolar, constando do levantamento e da análise dos dados 
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referentes a 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. 
 
Art. 6º   Para a realização dos Estágios Supervisionados I, II e III, o acadêmico deverá elaborar uma 
Proposta de Estágio que compreende os seguintes elementos: 
 
I - tema gerador; 
II - justificativa; 
III - objetivos; 
IV - fundamentação teórica; 
V - procedimentos Metodológicos; 
VI - cronograma de Atividades; 
VII - avaliação; 
VIII - para realizar a docência o acadêmico ainda deve elaborar: 
 
a) Planos de Aulas de acordo com a proposta de estágio. 
 
Art. 7º   Para a realização do Estágio Supervisionado I e II, que compreende 100 horas cada um, e os 
estagiários realizarão as seguintes etapas:  
 
I - observação e diagnóstico da realidade do processo ensino/aprendizagem da sala de aula, seguindo 
o 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 20 horas, que deverá ser especificada através 
de um cronograma de atividades, acompanhado e assinado pelo professor orientador;  
IV - elaboração do Relatório Final, que compreende 20 horas; 
V - orientação e acompanhamento do Estágio Supervisionado na Instituição e in loco, que compreende 
40 horas. 
 
Art. 8º   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: 
 
a) planejar e desenvolver projetos interdisciplinares de atividades educacionais a partir de diagnósticos 
realizados 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; 
b) planejar e operacionalizar projetos de produção de materiais didáticos, avaliativos ou instrucionais 
como jogos, textos, cartazes, álbuns seriados, portfólios etc.; 
c) planejar e realizar aulas de reforço, de recuperação dos conteúdos curriculares de História;  
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d) planejar e ministrar aulas solicitadas ou sugeridas pelo professor da classe com acompanhamento 
do mesmo;  
e) planejar e desenvolver oficinas pedagógicas ou outras atividades que permitam o aluno-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; 
f) 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. 9º   Para realização do Estágio Supervisionado III – Prática Pedagógica em espaço escolar e não 
escolar, que compreende 100 horas, os estagiários realizarão em duas etapas: 
 
I - a primeira etapa será realizada no espaço escolar com 40 horas que fica distribuído da seguinte 
forma: 

 
a) Realização de um diagnóstico pedagógico, conforme roteiro em anexo, junto à comunidade escolar 
e a 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 que fica distribuído da 
seguinte forma:  

 
f) realização de um diagnóstico para subsidiar o planejamento e a execução de atividades educativas 
intencionais no ambiente não escolar, com carga/horária de 4 horas, conforme roteiro em anexo, 
g)  elaboração da Proposta de Estágio para o desenvolvimento de oficinas pedagógicas, palestras, 
fórum, exposições e mostras educativas, Workshop, minicurso, com carga/horária de 10 horas; 
h) execução da Proposta Didático-Pedagógica, com carga/horária de 20 horas; 
i) elaboração do Relatório da II etapa do Estágio com carga/horária de 10 horas; 
j) 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.  
 
Art. 10   A Proposta do Estágio Supervisionado e Relatório Final deverão ser elaboradas de acordo 
com normas atuais da ABNT.    
 
§ 1°   Constituem exigências mínimas para a apresentação formal do Relatório de Estágio Curricular 
Supervisionado: 
 
a) 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); 
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b) relato das observações, participações em projetos desenvolvidos dos encaminhamentos efetivados 
com análise crítica fundamentada em referenciais teóricos; 
c) apresentação de ações envolvendo a prática pedagógica docência supervisionada, desenvolvimento 
de projetos e investigações, bem como aqueles resultantes da própria experiência docente; 
d) avaliação da própria atuação como estagiário, das experiências vividas, das aprendizagens 
construídas e das contribuições do estágio para sua formação profissional. 
 

 
CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES ORIENTADORES 
 

Art. 11   Os Professores Orientadores do Estágio Supervisionado deverão ser docentes pertencentes 
ao quadro da UERR, com formação e experiência em Pedagogia. 
 
Art. 12   São atribuições do professor-orientador da Prática de Estágio Supervisionado: 
 
I - fornecer aos alunos- estagiários as informações sobre a regulamentação e sobre a documentação 
do estágio; 
II - orientar os alunos-estagiários em relação às atividades a serem desenvolvidas no campo de 
estágio; 
III - desenvolver no aluno-estagiário uma postura ética em relação à prática profissional; 
IV - aprovar o plano de estágio curricular obrigatório dos alunos-estagiários 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 do campo de atuação 
profissional; 
IX - orientar o estagiário na utilização dos instrumentos técnicos necessários ao desenvolvimento de 
suas funções; 
X - acompanhar o cumprimento do planejamento de estágio através de fichas de avaliação; 
XI – encaminhar os alunos-estagiários 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; 
XIV - orientar o estagiário na elaboração do relatório final; 



 

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 

SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONUNI 

 

 

RESOLUÇÃO Nº. 026 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 

         Rua Sete de Setembro, nº231-Bairro Canarinho. 
Tel. (095) 2121 0913 //  socs.conuni@uerr.edu.br 

CEP 69.306-530 - Boa Vista - RR 

 

6 Publicada no DOE Nº. 1203 
de 15 de dezembro de 2009 

 

XV - responsabilizar-se pela avaliação final do estagiário, encaminhando os resultados a Coordenação 
do Curso.  
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS 

 
Art.13   São responsabilidades do aluno estagiário: 
 
I - frequentar 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 à apresentação formal do Relatório de Estágio dentro dos 
prazos estabelecidos, para apreciação do professor orientador;  
VI – cumprir de forma rigorosa e satisfatória as providências administrativas que antecedem a 
realização das práticas de Estágio: 
 
a) selecionar e comparecer ao Campo de Estágio pretendido para estabelecimento de contato prévio e 
solicitar autorização para realizar o estágio; 
b) encaminhar ao professor (es) orientador (es) dados do dirigente ou responsável pelo local do estágio 
para preenchimento da Carta de apresentação do Aluno Estagiário; 
c) retirar Ficha Cadastral de Estagiário e Folha de Frequência com o Professor(es) Orientador (es) de 
Estágio, que vai autorizar o início de sua realização (abertura); 
d) retirar a Carta de Apresentação de Aluno Estagiário para apresentação ao local de estágio; 
e) estudar de forma sistemática as bibliografias fundamentais a formação docente. 
 
Art. 14   A supervisão do estágio é considerada atividade de ensino, devendo ser computada na carga 
horária dos professores-orientadores. 
 
Art. 15   O número de alunos-estagiários por professor-orientador será no mínimo de 10 alunos e no 
máximo de 15 alunos, e as horas destinadas ao planejamento, desenvolvimento e execução do estágio 
serão equivalentes 06 horas semanais, na lotação do professor, devido à proposta do estágio em cada 
semestre letivo ser superior a (72) setenta e duas horas aulas e em observância ao Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia.   
 
Art. 16   Após o encerramento do estágio, no prazo de quinze dias, o aluno deve apresentar o relatório 
das atividades desenvolvidas, para análise e avaliação pelo professor-orientador. 
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ANEXO I 
 

TERMO DE ACEITE 
 
 
 
 
Eu, ____________________________________________________, declaro para 
os devidos fins que aceito orientar o(a) aluno(a) 
________________________________________________________, do curso de 
Licenciatura em Pedagogia, desde que o mesmo, atenda às exigências do Contrato 
Pedagógico. 
 

 

 

 

 

 

Boa Vista, _____de__________de 2009. 
 
 

 
 

_________________________________ 
Assinatura do Professor(a) Orientador(a) 

 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do(a) Acadêmico(a) 
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ANEXO II  
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MONOGRAFIA 
 

CURSO: LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

ORIENTANDO(A):________________________________________________ 

TÍTULO DA MONOGRAFIA:_________________________________________ 

ORIENTADOR(A):________________________________________________ 

 

Data Desenvolvimento  
das atividades 

Assinatura 
do orientador 

Assinatura do 
orientando 
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ANEXO III 
 
 
 
Eu, ____________________________________________________portador da 

Carteira de Identidade nº _________________________,regularmente 

matriculado(a) no Curso de Licenciatura em Pedagogia, sob a matrícula nº 

_____________________, venho por meio deste, protocolar a entrega de um 

exemplar da versão final da Monografia de 

título___________________________________________________________, 

orientado pelo(a) professor(a)_______________________________________como 

requisito obrigatório para a integralização da matriz curricular do referido curso.  

 

 

 

 

Boa vista, ____de__________de 2008. 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Acadêmico 
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_________________________________________ 

Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

 

FICHA DE INDICADORES DE AVALIÇAO DE MONOGRAFIA 
 

Acadêmica: __________________________________________ 
 
 

INDICADOR CRITÉRIOS VALOR MÁXIMO VALOR ATRIBUIDO 
PELO ORIENTADOR 

Aplicação das 
Normas  Técnicas 

(20 pontos) 

Elementos Pré-
Textuais 

05 pontos  

Elementos Textuais 10 pontos  

Elementos Pós-
Textuais 

05 pontos  

Adequação Textual 
(20 pontos) 

Correção Gramatical 10 pontos  

Coerência e Coesão 
Textual 

10 pontos  

   

Profundidade e 
complexidade do 

objeto investigativo 
(50 pontos) 

Relevância e 
Pertinência do Tema  

10 pontos  

Domínio e 
Argumentação do 

Tema 

20 pontos  

Referencial Teórico 
Atualizado 

20 pontos  

Apresentação  do 
Trabalho 

(10 pontos) 

Organização, 
criatividade e 

Estética 

10 pontos  

Média  
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