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“Dispõe sobre normatização dos procedimentos para 
formalização e conclusão do Estágio Supervisionado no 
Curso de Licenciatura em História 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 deste 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 História. 

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 História. 
 
 

RESOLVE: 

 

Art. 2° Aprovar as normas que regulamenta o Estágio Supervisionado para os acadêmicos do Curso 

de Licenciatura em História, 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 
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ANEXO RESOLUÇÃO Nº 027 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009. 

 
REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA  
 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES E OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 

 Art. 1º   Regulamentar os procedimentos para formalização do Estágio Curricular Supervisionado no 
Curso de Licenciatura de História da Universidade Estadual de Roraima. A prática de Estágio Curricular 
Supervisionado é compreendida como atividade essencialmente pedagógica, capaz de estimular o 
conhecimento crítico e criativo da realidade social e a sensibilização dos alunos para o atendimento 
das necessidades sociais, a partir do respeito aos valores éticos que devem orientar a prática 
profissional. 
 
Art. 2º   O Estágio Supervisionado, previsto curricularmente, se constituem atividades obrigatórias para 
a obtenção do grau pretendido, sendo, portanto, a matrícula nas disciplinas de Estágio Curricular 
Supervisionado I, II e III, no Curso de História, uma exigência institucional. 
 
Art. 3°   Em observância ao Projeto Pedagógico Institucional e Projeto Pedagógico do Curso, a prática 
de Estágio Curricular Supervisionado no Curso de História da UERR deve atender aos seguintes 
objetivos: 
 
I - proporcionar aos estagiários, aprendizagens práticas do ofício da profissão, através do contato direto 
com situações reais que lhes permitam diagnosticar, planejar, orientar e avaliar o processo do Estágio 
no ambiente da formação profissional, desenvolvendo a capacidade de refletir sobre a práxis, 
construindo e/ou reconstruindo as dimensões dessa práxis; 
II - proporcionar ao estagiário importante momento de capacitação em serviço, desenvolvendo através 
da atuação em sua área de formação, pesquisa institucional, projetos de intervenção, participação na 
dinâmica institucional, reflexão e análise do ambiente de trabalho, exposições e debates sobre a 
formação e valorização profissional, constituindo um espaço de excelência que vincule formação 
teórica e início da vivência profissional; 
III - garantir a vinculação orgânica entre a Instituição Formadora e os demais campos, assegurando a 
participação de todos e resguardando nesta relação, a autonomia de cada partícipe; 
IV - vivenciar o processo de formação numa perspectiva interdisciplinar, como importante ação 
articuladora entre ensino, pesquisa e extensão; 
V - desenvolver competências, habilidades e atitudes em situações de aprendizagem, mediadas entre a 
Instituição de Ensino e o campo de Estágio; 
VI - ampliar os conhecimentos, competências e habilidades relacionadas ao desempenho profissional, 
possibilitando a formação de um profissional pró-ativo, capaz de interagir com racionalidade com o 
meio natural e o social; 
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VII - servir de apoio pedagógico para o questionamento, reavaliação e reestruturação curricular do 
curso mediante a relação teoria e prática. 
 
Art. 4°   A prática do Estágio Curricular Supervisionado em História deve oportunizar aos estagiários 
experiências estimuladoras e significativas para a sua formação profissional, constituindo-se num 
conjunto de atividades que possibilitem observar, planejar e executar atividades de educador 
comprometido com a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, com a realidade de seu tempo 
e com o projeto de uma sociedade democrática, favorecendo ainda para: 
 
a) o desenvolvimento do pensamento reflexivo e da capacidade criadora; 
b) o desenvolvimento da autoconfiança;  
c) a experiência na docência (regência no âmbito da sala de aula e em outros espaços não escolares 

através da proposta de minicursos destinados à comunidade e/ou alunos do ensino regular); 
d) a formação da ética profissional;  
e) a coleta de dados sobre a realidade;  
f) o estabelecimento de relação entre princípios teóricos do ensino-aprendizagem e sua práxis;  
g) a capacidade de intervir nas situações cotidianas do contexto da sala de aula; 
h) a participação na realidade escolar e social; 
i)  as visitas técnicas às escolas, à comunidade, entre outros espaços organizados pela   sociedade 

civil; 
j)  as entrevistas com gestores educacionais, professores, estudantes, pais; 
k) o uso de metodologias de ensino diferenciadas;  
l) a pesquisa na área educacional e sobre os conteúdos do ensino de História. 

 
CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO 
 
Art. 5°   As atividades de Estágio poderão ser operacionalizadas por meio de oficinas pedagógicas, 
minicursos, palestras e regência de classe, efetivadas mediante aprovação prévia do planejamento 
e/ou projeto das respectivas atividades aprovadas pelo professor-orientador.  
 
Parágrafo único: As atividades de minicursos, quando realizadas, devem contemplar temas na área 
de História e poderão assumir caráter de extensão. 
 
Art. 6°   Em cumprimento à Resolução CNP/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, respaldada no Parecer 
CNE/CP 28/2001, que institui a carga horária do Estágio Supervisionado em um total de 400 
(quatrocentas) horas, a partir da segunda metade do curso, está distribuída da seguinte forma: 
 
I - Estágio I – 130 (cento e trinta) horas efetivadas no 5° semestre do Curso, distribuídas entre: 1) 
estudo teórico na sala de aula; 2) observação, diagnóstico e projeto de intervenção a ser desenvolvido 
no campo do Estágio no Ensino Fundamental (últimos anos), ou suas modalidades de ensino, ou ainda, 
em espaços não escolares, em observância aos eixos temáticos definidos no PPC e, no Art. 5°, desta  
regulamentação;  
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II - Estágio II – 130 (cento e trinta) horas efetivadas no 6° semestre do Curso, distribuídas entre: 1) 
estudo teórico na sala de aula; 2) observação, diagnóstico e planejamento do projeto de intervenção a 
ser desenvolvido no campo do Estágio, no Ensino Fundamental (últimos anos) e ⁄ ou Ensino Médio e 
suas modalidades de ensino, bem como em espaços não escolares, em observância aos eixos 
temáticos definidos no PPC e, no art. 5°, desta regulamentação; 
 
III - Estágio III – 140 (cento e quarenta) horas efetivadas no 7° semestre do Curso, distribuídas 
entre:1) estudo teórico na sala de aula; 2) observação, diagnóstico e planejamento do projeto de 
intervenção a ser desenvolvido na escola campo do Estágio no Ensino Médio e⁄ ou suas modal idades 
de ensino, observando os eixos temáticos definidos no PPC. 
 
Art. 7°   Compreende- se como campo de Estágio a unidade ou contexto espacial que tenha condições 
de proporcionar experiências práticas na área da educação, do ensino e da pesquisa em História.  
 
§ 1º   Constituem campos de Estágio as escolas da rede de Ensino Fundamental (últimos anos) e 
Ensino Médio (1˚, 2˚ e 3˚ anos) e suas modalidades de ensino e os espaços não escolares, ou ainda os 
demais espaços criados para cumprimento da prática de Estágio Curricular Supervisionado, em 
observância ao Projeto Pedagógico do Curso. 
 
§ 2º   São condições mínimas para a categorização de um campo de Estágio: 
 
a) a existência de infra-estrutura definida e avaliada pelo professor-orientador do Estágio Curricular 
Supervisionado; 
b) a possibilidade de supervisão, acompanhamento e avaliação das práticas de estágios nos diferentes 
espaços denominados campo de Estágio; 
c) onde houver convênio entre a Universidade Estadual de Roraima, instituições públicas e particulares 
nas quais serão acordadas todas as condições para sua realização. 
 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES-ORIENTADORES 

 
Art. 8°   A supervisão do Estágio Curricular Supervisionado será realizada pelo(s) professor (es) 
orientador (es), a quem compete esclarecer aos alunos estagiários o significado e os objetivos do 
Estágio no contexto da proposta do Curso de Licenciatura em História, nos termos da legislação 
vigente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, Pareceres e Resoluções aprovadas pelo CONUNI. 
 
Parágrafo único: Os professores-orientadores devem ser docentes do Curso de História, com 
formação e ⁄ ou experiência no ensino de História, na Educação Básica e com formação pedagógica. 
 
Art. 9°   Quando o Estágio Curricular Supervisionado ocorrer nas escolas-campo ou em outros 
espaços de formação em que tenham profissionais da área de História, o (s) professor (es) orientador 
(es) da prática de Estágio poderá (ão) contar com seu apoio. O professor será denominado professor-
colaborador. 
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Parágrafo Único: Denomina-se professor-colaborador o professor da disciplina de História, das séries 
finais do Ensino Fundamental; do 1˚, 2˚ e 3˚ anos do Ensino Médio e suas modalidades que, 
conjuntamente com o professor-orientador do Estágio, supervisionará as atividades desenvolvidas pelo  
aluno estagiário no campo do Estágio.   
 
Art. 10   São atribuições do professor-orientador do Estágio Curricular 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 Ensino que será desenvolvido no Estágio Curricular; 
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) ao acompanhamento das atividades desenvolvidas e sua integração com os eixos temáticos 
propostos no Projeto Pedagógico do Curso de História; 
c) 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 teórica e prática; 
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; 
X - acompanhar o cumprimento do planejamento do aluno-estagiário através de fichas de avaliação, 
visita aos campos de Estágio e de possíveis entrevistas com o estagiário; 
XI - manter contato regular com o campo de Estágio; 
XII - elaborar os formulários de avaliação do Estágio; 
XIII - comparecer às reuniões e demais promoções relacionadas ao Estágio, sempre que convocado 
por quaisquer das partes envolvidas com o Estágio; 
XIV - orientar o aluno-estagiário na elaboração do relatório final; 
XV - responsabilizar-se pela avaliação final do aluno-estagiário, encaminhando os resultados à 
Coordenação do Curso de História e ao Departamento de Registro Acadêmico.  
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR-COLABORADOR 
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Art. 11   São atribuições do professor- colaborador: 
 
I - compreender a proposta curricular do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de História; 
II - colaborar na supervisão das atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário no campo do Estágio; 
III - acompanhar e avaliar as atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário em colaboração com o 
professor-orientador. 
IV - planejar e desenvolver atividades pedagógicas que permitam ao estagiário estar vivenciando o 
exercício da docência em um trabalho que propicie a articulação e o envolvimento nas diferentes áreas 
do conhecimento ou nas disciplinas envolvidas no curso de formação; 
V - 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 teoria-prática.  

 
CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABLIDADES DO ESTAGIÁRIO 
 

Art. 12   São responsabilidades do 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 à prática de Estágio; 
V - apresentar o Relatório de Estágio e demais documentos referentes ao 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 como: 
 
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 de Estágio 
para preenchimento de sua carta de apresentação a ser entregue no campo o Estágio; 
c) retirar Carta de Apresentação e Folha de Frequência com o Professor (es) Orientador (es) de 
Estágio, que vai autorizar o início de sua realização (abertura); 
d) estudar, de forma sistemática, as bibliografias fundamentais à formação docente; 
e) entregar relatório do Estágio ao professor-orientador cumprindo prazos definidos pelo calendário 
acadêmico. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS EIXOS TEMÁTICOS E DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO 
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Art. 13 Para cumprimento dos Eixos Temáticos estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso de 
História a observação do espaço campo de Estágio, o registro sistemático das atividades e de seus 
resultados, a investigação da e na realidade e a docência supervisionada são exigências curriculares 
que devem permear as 400 (quatrocentas) horas de estágio a partir do 5º semestre do Curso. 
 
§ 1°   A observação constitui um dos procedimentos mais relevantes nos campos de Estágio, pois a 
mesma consiste no uso atento dos sentidos acerca de um objeto ou situação problema, ou sua 
manifestação espontânea sobre um conhecimento determinado ou sobre um ou mais aspectos da 
realidade. 
§ 2°   O registro sistemático das observações, participações, das experiências vivenciadas, das 
entrevistas e demais atividades desenvolvidas em contextos escolares e não escolares constitui o 
recurso básico para a sistematização da experiência prática, ou seja, a elaboração do Relatório do 
Estágio Curricular Supervisionado pelo aluno-estagiário. 
§ 3°   A investigação na e da realidade escolar são as pesquisas e estudos científico-tecnológicos que 
envolvem atividades de produção e difusão de conhecimentos no campo educacional, em articulação 
com as práticas pedagógicas e de pesquisa em contextos escolares e não escolares. 
§ 4°   A docência supervisionada corresponde às oportunidades de ação pedagógica efetiva em sala 
de aula ou em outros espaços criados para o exercício da docência, sob a coordenação do professor- 
orientador do Estágio.  Trata-se da atividade de docência compartilhada, ou ainda o desenvolvimento 
de projetos ou programas nos espaços escolares e não escolares:  
 
Parágrafo Único:   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 ministrar aulas de reforço, de recuperação dos conteúdos curriculares de História 
sugeridas pelo responsável onde o Estágio será desenvolvido.  
 
 Art. 14   Em observância aos Eixos Temáticos propostos no PPC de História, a apresentação formal 
do Relatório de Estágio Curricular Supervisionado poderá ser em caráter individual ou em grupo, 
conforme a operacionalização dos eixos definidos em cada semestre letivo e orientação do professor-
orientador. 
 

CAPÍTULO VII 
DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO E LOTAÇÃO DOS  

PROFESSORES - ORIENTADORES 
 

Art. 15   A supervisão do Estágio é considerada atividade de ensino, devendo ser computada na carga 
horária dos professores-orientadores. 
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Art. 16   Deverão ser lotados até dois professores-orientadores por turma, considerando o mínimo de 
(10) dez estagiários por professor-orientador e de no máximo (15) quinze estagiários.  As horas 
destinadas ao planejamento, desenvolvimento e execução do Estágio serão equivalentes à carga 
horária de 08 (oito) horas aulas semanais, devido à carga horária do Estágio ser superior a 72 horas, 
em observância ao Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em História.   
 

CAPÍTULO VIII 
DO ESTÁGIO EXTRA-CURRICULAR 

 
Art. 17   Para fins desta Regulamentação, compreende-se como Estágio  extra-curricular aquele 
realizado, voluntariamente pelo acadêmico, para complementar sua formação acadêmica e profissional; 
 
§ 1º   O aluno poderá realizar Estágio não obrigatório a qualquer momento do percurso da formação 
desde que, em horário oposto a sua matrícula no curso; 
 
§ 2º   O Estágio extra-curricular será aceito para aproveitamento de até 72 horas, correspondentes às 
atividades acadêmicas, científicas e culturais complementares. 

 
CAPÍTULO IX 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
 

Art. 18   Após o encerramento do Estágio, no prazo de dez dias o aluno deve apresentar o relatório das 
atividades desenvolvidas, para análise e avaliação pelo professor-orientador. 
 
Art. 19   Constituem exigências mínimas para a apresentação formal do Relatório de Estágio Curricular 
Supervisionado: 
 
a) caracterização do contexto do espaço campo de Estágio; 
b) relato das observações, interpretação dos dados coletados, dos projetos de intervenção 
desenvolvidos e ações efetivadas com análise teórica e crítica; 
c) apresentação de atividades envolvendo a prática pedagógica, desenvolvimento de projetos de 
intervenção, 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; 
 
Art. 20   O Relatório de Estágio Curricular Supervisionado deve ser apresentado impresso e de acordo 
com a normatização da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais orientações 
estabelecidas no Manual de TCC da UERR e pelo professor-orientador do Estágio. 

 
CAPÍTULO X 

DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA 
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Art. 21   Os estagiários que exerçam atividade docente regular na Educação Básica, compreendendo 
séries e modalidades de ensino, conforme especificado no art. 7˚, parágrafo 1˚, desta Regulamentação, 
terão redução de carga horária do Estágio Curricular Supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) 
horas. 
 
§ 1°   Constitui exigência mínima aos estagiários que exerçam docência na Educação Básica, 
comprovação de tal atividade na área de História. 
 
§ 2°   Para cumprimento do disposto no presente artigo fica estabelecido que a redução de carga 
horária deva ocorrer de forma proporcional em cada eixo temático proposto no Projeto do Curso de 
História. 
 

CAPÍTULO XI 
DO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO 

 
Art. 22   O desligamento do estagiário do componente curricular Estágio  Supervisionado em História 
ocorrerá: 
 
I - automaticamente ao término do período do estágio; 
II - em caso de desistência de matrícula no Curso de História; 
III - a pedido do estagiário; 
IV - por falta grave cometida no local do Estágio, a ser julgada conjuntamente pelo professor-orientador 
e professor- colaborador. 
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ANEXO I 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 
 
 
 

Escola: _______________________________________________________ 
 
 
 
 
Prezado(a) Diretor(a):_____ _______________________________________ 
 
 
 
Encaminhamos o (a)  acadêmico (a) ___________________________________________________, 

regularmente matriculado no ___  semestre do Curso de História, da Universidade Estadual de 

Roraima- UERR, para realizar atividade de estágio nesta instituição de ensino. Informamos que esta 

atividade não caracteriza vínculo empregatício deste com a escola durante o período de Estágio 

Curricular Supervisionado III. Contamos com seu apoio e colaboração no desenvolvimento das 
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atividades de estágio e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos pelo telefone 

comercial 21210927. 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadora do Curso de História 
 

 
  

 

 

ANEXO II 
 

FICHA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 
Aluno(a) – Estagiário(a): _____________________________________________________________________ 
Campo do Estágio: _________________________________________________________________________ 
 Professor (a) orientador (a):__________________________________________________________________ 
Período do Estágio: _________________________________________________________________________ 
 
Como você classifica o estágio, quanto: 

1. As orientações dadas pelo professor-orientador: 
(   ) pouco satisfatório   (   )satisfatório   (   ) muito satisfatório 
 
2. A atuação do professor-orientador para o bom andamento e aproveitamento do estágio 
(   ) pouco satisfatório   (   )satisfatório   (   ) muito satisfatório 
 
3. Os conhecimentos e informações adquiridos durante o estágio para sua formação profissional: 
(   ) pouco satisfatório   (   )satisfatório   (   ) muito satisfatório 
 
4. A aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no Curso nas atividades desenvolvidas 
(   ) pouco satisfatório   (   )satisfatório   (   ) muito satisfatório 
 
5. O embasamento teórico e prático do seu Curso para o desenvolvimento das atividades 
(   ) pouco satisfatório   (   )satisfatório   (   ) muito satisfatório 
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6. As condições proporcionadas pelo campo do estágio para o desenvolvimento das atividades: 
(   ) pouco satisfatório   (   )satisfatório   (   ) muito satisfatório 
 
7 . O campo onde se desenvolveu o estágio permitiu conhecer sua organização, adquirir experiências úteis para sua 
formação? 
(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Em parte 
 
8. A convivência com outros profissionais contribuiu para desenvolver espírito de equipe? 
(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Em parte 
 
09. Você indicaria este campo de estágio para outro colega estagiar? 
(   ) Sim                      (   ) Não 
 
10. O estágio indica necessidades de que as disciplinas estudadas precisam ser ampliadas? 
(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Em parte   
 
11. Em caso positivo, quais? ___________________________________________________________ 
 
12. Como avalia seu estágio, em termos de satisfação pessoal e aproveitamento profissional? 
(   ) pouco satisfatório   (   )satisfatório   (   ) muito satisfatório 
 
Comentários:_________________________________________________________________________ 

 
 

Em:    /        / Assinatura do Estagiário: 

 
 
 
 

ANEXO III 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 
PRÓ - REITORIA DE ENSINO 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA 
 

2. FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

  

FICHA DE ACOMPANHAMENTO  
. 

MÊS: 
 

ALUNO (A) ESTAGIARIO (A): 
 

PROFESSOR (A)-ORIENTADOR (A): CAMPO DO ESTÁGIO: 
 
 
 
 

Dia Hora de 
entrada 

Hora de saída C⁄H Resumo das atividades desenvolvidas  

     

     



 

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 

SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONUNI 

 

 

RESOLUÇÃO Nº. 027 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 

 

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

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Carga Horária Total  

 
 


