
ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO
PRESENCIAIS DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO E DE PRÁTICAS
NO PERÍODO DE OFERTA AEREs

O presente normatiza a elaboração e execução de
atividades não presenciais do Estágio curricular
supervisionado e de Práticas no período de Oferta AEREs
do Curso Ciências Humanas – Licenciatura da
Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA - Campus
São Borja, observado para efetivação destas medidas a
Portaria do Ministério da Educação, nº 544, de 16 de
junho de 2020; o Parecer CNE/CP nº 5/2020, de 28 de
abril de 2020;Parecer CNE/CP nº 11/2020, de 7 de julho
de 2020; a Resolução nº 29 de 28 de abril de 2011/
CONSUNI/UNIPAMPA e a NORMA OPERACIONAL
Nº 4/2020 DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA
OFERTA DAS ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO
EMERGENCIAIS - AERES

Considerando que a Portaria do Ministério da Educação, nº 544, de 16 de junho de 2020: Art.
1º Autoriza, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em cursos
regularmente autorizados, por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais,
tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais, por instituição de
educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº
9.235, de 15 de dezembro de 2017.

Considerando que o Parecer CNE/CP nº 5/2020, recomenda ao Ensino Superior adotar
atividades não presenciais de práticas e estágios, especialmente aos Cursos de Licenciatura e
formação de professores. No caso dos cursos de licenciatura ou formação de professores, as
práticas didáticas vão ao encontro de um amplo processo de oferta de aprendizado não
presencial à educação básica, principalmente aos anos finais do ensino fundamental e
médio. Produz, assim, sentido que estágios vinculados às práticas na escola, em sala de aula,
possam ser realizados de forma igualmente virtual ou não presencial, seja a distância, seja
por aulas gravadas etc. A substituição da realização das atividades práticas dos estágios de
forma presencial para não presencial, com o uso de meios e tecnologias digitais de
informação e comunicação, podem estar associadas, inclusive, às atividades de extensão das
instituições e dos cursos de licenciatura e formação de professores. Dessa forma, permite-se
aos acadêmicos o aprofundamento acerca das teorias discutidas em sala e complementam a
aprendizagem com a aplicação prática, inclusive de forma não presencial, dada sua
experiência com o uso de meios e tecnologias digitais de informação e comunicação,
sobretudo, nos cursos da modalidade EaD, mas não exclusivamente a eles”. (PARECER
CNE/CP nº 5/2020, p.17).
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Considerando a Resolução nº 268, de 2 de dezembro de 2019 (UNIPAMPA, 2019) Art. 5
Atividades de extensão, de monitoria, de iniciação científica, de gestão, de prática
profissional, somente podem ser validadas como Estágio nos cursos de graduação da
UNIPAMPA, quando especificamente previsto no Projeto Pedagógico do Curso. Art. 23
Compete à Pró-Reitoria de Graduação:III. controlar, supervisionar e auditar os processos de
estágio e os procedimentos relacionados aos estágios dos estudantes da UNIPAMPA e aos
estágios realizados na UNIPAMPA. Art. 26 Compete ao Coordenador de Curso: V. definir,
ouvida a Comissão de Curso, o Coordenador de Estágio do Curso, sendo para os estágios
obrigatórios os respectivos professores regentes dos componentes; VII. servir como primeira
instância de decisão em relação aos problemas administrativos e acadêmicos do Curso que
coordena amparado pelo coordenador de Estágio e Comissão de Curso, quando necessário.

Considerando o Projeto Pedagógico do Curso Ciências Humanas (UNIPAMPA, 2012) [...] se
concebe o estágio supervisionado na perspectiva da atuação do acadêmico no espaço escolar
visando fomentar a aprendizagem da docência, por meio da vivência e da reflexão crítica na
prática docente no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, em processo de interação com
professores/as da educação básica, envolvendo situações de: observação e conhecimento da
realidade do contexto da escola e do próprio ensino; acompanhamento do/a professor/a da
turma em estágio; organização, planejamento e ações didático-pedagógicas; fundamentação
teórica e prática referente ao ensino de Ciências Humanas na educação básica; produção
escrita reflexiva sobre as vivências no Estágio Supervisionado (UNIPAMPA, 2012). De tal
modo, que a estruturação e organização do Estágio Supervisionado no Currículo do Curso
Ciências Humanas, compreende carga horária total de 420 (quatrocentos e vinte horas) a
serem desenvolvidas através dos componentes curriculares: Estágio Curricular
Supervisionado em ensino de Ciências Humanas I - 105 horas, sendo 50 horas práticas,
assim divididas no nível Fundamental e Médio: 1º) 20 horas de pesquisa e diagnóstico da
realidade escolar; 2º) 10 horas de observação nos componentes curriculares de História e
Filosofia; 3º) 10 horas de observação nos componentes curriculares de Geografia e
Sociologia; 4º) 15 horas de análise do projeto político pedagógico da escola e dos planos de
estudos dos componentes curriculares de História, Geografia, Filosofia e Sociologia; As 50
horas teóricas referem-se à pesquisa e diagnóstico da realidade escolar, planejamento,
didática e relatórios. (UNIPAMPA, 2012, p.61); Estágio Curricular Supervisionado em
ensino de Ciências Humanas II - 105 horas, sendo 50 horas de prática, assim divididas: 1º)
02 horas de observação no componente curricular de História (Ensino Fundamental); 2º) 02
horas de observação no componente curricular de Geografia; (Ensino Fundamental) 3º) 16
horas de regência de classe no componente de História; (02 meses se forem dois períodos
semanais) 4º) 16 horas de regência de classe no componente de Geografia. (02 meses se
forem dois períodos semanais); 5º) 14 horas de projeto interdisciplinar. As 55 horas teóricas
dizem respeito aos planejamentos didático-pedagógicos e relatórios; Estágio Curricular
Supervisionado em ensino de Ciências Humanas III - 105 horas, está dividido em 60
horas práticas, assim distribuídas: 1º) 05 horas de pesquisa e diagnóstico da realidade escolar
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2º) 02 horas de observação no componente curricular de História. 63 3º) 02 horas de
observação no componente curricular de Sociologia 4º) 16 horas de Planejamento de aula 5º)
16 horas de regência em História ( 02 meses se forem dois períodos semanais) 6º) 09 horas de
regência em Sociologia (02 meses e 01 semana se for um período semanal) 7º) 10 horas de
projeto interdisciplinar. As 45 horas teóricas estão distribuídas desta forma: pesquisa
socioantropológica planejamento, didática e relatórios; Estágio Curricular Supervisionado
em ensino de Ciências Humanas IV - 105 horas, está dividido em 60 horas práticas, assim
distribuídas: 1º) 05 horas de pesquisa e diagnóstico da realidade escolar 2º) 02 horas de
observação no componente curricular de Geografia 3º) 02 horas de observação no
componente curricular de Filosofia 4º) 16 horas de Planejamento de aula 5º) 16 horas de
regência em Geografia (02 meses se forem dois períodos semanais) 6º) 09 horas de regência
em Filosofia (02 meses e 01 semana se for um período semanal) 7º) 10 horas de projeto
interdisciplinar. As 45 horas teóricas estão distribuídas desta forma: pesquisa
socioantropológica, planejamento, didática e relatórios. (UNIPAMPA, 2012, p.63-64)

Considerando que, a Nota Técnica nº 32/2020 sinaliza que o contexto da pandemia atrai para
diversas escolas a experiência de acadêmicos ou graduandos em educação a distância, que já
estão sendo formados por processo de aprendizado mediado por tecnologias digitais de
informação e comunicação: “Assim, torna-se igualmente relevante, como forma de
capacitação ou treinamento de professores, especialmente da rede pública, nas diversas
metodologias vinculadas ao aprendizado não presencial” (NOTA TÉCNICA nº 32/2020,
p.16)1. E que o processo de oferta educacional neste cenário, permite a flexibilização de
estratégias didático-pedagógicas visando manter o distanciamento social, o Curso Ciências de
Ciências Humanas-Licenciatura, buscando alternativas, e em conformidade às normas acima
descritas, que não prejudiquem os alunos formandos e viabilizem a colação de grau no tempo
de integralização de seus cursos, propõe, excepcionalmente por conta do contexto de
pandemia da COVID-19, que as atividades práticas de ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO sejam realizadas durante as Atividades de Ensino Remoto
Emergenciais (AEREs), especificamente os seguintes componentes:

- Componente Curricular de Estágio Supervisionado I, que compreende estudo e
diagnóstico da realidade escolar, que ocorrerá por meio de projeto de pesquisa;

- Componente Curricular de Estágio III e IV, que compreendem a realização de atividades
pedagógicas no Ensino Médio, e, que ocorrerá por meio de Projetos de Ensino ou/Extensão
aprovados pela Comissão de Curso e atendendo as seguintes orientações:

Os projetos de pesquisa deverão estar em consonância com o desenvolvimento de ações
pedagógicas relacionadas às atividades pedagógicas desenvolvidas no Estágio I, devendo

1 Nota Técnica n° 32/2020, do Ministério da Educação, acerca do Parecer do CNE sobre a reestruturação dos Calendários
Acadêmicos
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constar: pesquisa e diagnóstico da realidade escolar; análise dos documentos e regulamentos
escola; pesquisa sobre a atuação dos professores da educação básica nos componentes
curriculares de História, Geografia, Sociologia e Filosofia; relatório.

Os projetos de ensino devem possibilitar o desenvolvimento de atividades
didático-pedagógicas para público-alvo específico, e os projetos de extensão devem articular
cooperação entre escola e universidade; entre docentes da rede pública e universidade.

As atividades de estágio supervisionado são acompanhadas e avaliadas pelo docente
supervisor do Estágio ou pelo docente orientador. A resolução nº 268/2019 (UNIPAMPA,
2019) indica que o Estágio objetiva a contextualização curricular, o aprendizado técnico e o
desenvolvimento de competências próprias à futura atividade profissional do educando,
visando o seu desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho.

Como aproveitamento da carga horária das atividades de Estágio, a instrução normativa
nº 1/2018/PROGRAD (UNIPAMPA, 2018) sinaliza que a carga horária do Programa de
Residência Pedagógica poderá ser aproveitada como estágio obrigatório ou ACG, de forma
parcial ou total, a critério da Comissão de Curso.

No que se refere ao desenvolvimento das atividades do componente de Prática como
Componente Curricular e de Prática vinculada aos Componentes Curriculares
entende-se que por conta da especificidade das atividades relativas ao campo das ciências
humanas, em que não há necessidade de realização de atividades laboratoriais, considera-se
viável a realização de estudos, pesquisas, seminários, lives, eventos e demais atividades na
forma remota. O registro das atividades deverão constar no Plano de Ensino do docente,
conforme previsto no PPC do Curso.

Apreciada e aprovada pelo Núcleo Docente Estruturante em 09 de março de 2021.

Apreciada e aprovada pela comissão de Curso em 12 de Março de 2021.
Aprovada pela Comissão Local de Ensino em 07 de abril de 2021.

Aprovada pelo Conselho de Campus em 12 de abril de 2021.

Claudete Robalos da Cruz - Coordenadora do Curso
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ANEXOS

ANEXO I

DO PLANO DE ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO
(para Estágio I, III e IV)

Atividade
(Conteúdo, ações)

Período Quantidade de
horas

Público -Alvo
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ANEXO  II

ELEMENTOS PARA ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA

1- TEMA: Indicar objeto de conhecimento

2- OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: Indicar as habilidades cognitivas, conceituais e
sócio-emocionais que serão desenvolvidas por meio do desenvolvimento do tema.

3- ESTRATÉGIA METODOLÓGICA E RECURSOS DIDÁTICOS: Considerando a
formação interdisciplinar promovida pelo Curso de Ciências Humanas, neste item é
importante considerar a questão da interdisciplinaridade e acessibilidade pedagógica no
processo de elaboração da sequência didática, atentando para conter:

- Estratégias metodológicas utilizadas (quais procedimentos serão escolhido para
desenvolver o tema);

- Recursos didáticos (quais os materiais que serão utilizados: mapas; cartazes;
ferramenta digital);

- Atividades (quais serão as indagações que irão elaborar para reflexão ou feedback), e
- Critérios de avaliação (quais serão os processos que serão avaliados, planejamento,

atividade ou interação).

4- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Referências utilizadas na elaboração da prática pedagógica

5- ANEXOS: Atividades; Material: textos, figuras, imagens



7

ANEXO III

DA AVALIAÇÃO PELO DOCENTE ORIENTADOR
Critérios de avaliação para Estágio III e IV

CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

Dimensão Organizacional: Apresentou

coerência entre o planejamento (objetivos,

procedimentos e avaliação) e a atividade

realizada.

1,0

Dimensão Conceitual:

Desenvolveu os conteúdos de forma

interdisciplinar, com consistência lógica e

com exemplificações que facilitaram a

compreensão e a aprendizagem dos temas.

2,2

Dimensão Pedagógica:

Realizou atividade de forma didática e

acessível, demonstrando bom desempenho

com as mídias digitais.

2,2

TOTAL 5,4

Professor Avaliador:_______________________
Data da Avaliação:________________________
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ANEXO IV

DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Estágio  III e IV.  PESO: 4,6

- Estágio I - Peso: 4,0

ELEMENTOS DO RELATÓRIO:

CAPA

1- INTRODUÇÃO

2 DESCRIÇÃO E TEORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

2.2 [Descrição e fundamentação sobre o uso das metodologias e práticas em

Sociologia e História OU Filosofia e Geografia - para Estágio III e IV] ou [Descrição

e análises das pesquisas realizadas nos documentos da escola e com os docentes e

discentes da educação básica- para Estágio I]

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APÊNDICES

ANEXOS
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ANEXO V

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESTÁGIO I

Planejamento: Elaboração do Plano de Atividades, com cronograma das ações

que será desenvolvida no decorrer do semestre. Peso 2,0

Diagnóstico: Contato e criação de formas de interação (formulário de pesquisa;

encontro online pelo Google Meet) com docentes da escola e discentes para

realizar levantamento da realidade escolar. Peso: 4,0

Relatório: Descrição e teorização das atividades realizadas. Peso: 4,0
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ANEXO V

DIMENSÕES E ASPECTOS QUE DEVERÃO INTEGRAR AS PESQUISAS OU

ANÁLISES DOS DOCUMENTOS DA ESCOLA NO ENSINO FUNDAMENTAL E

MÉDIO (para Estágio I)

ASPECTOS
ORGANIZACIONAIS

ASPECTOS
DIDÁTICOS

ASPECTOS
PEDAGÓGICOS

ASPECTOS SOCIAIS

Regimento; Projeto
Pedagógico;
organização dos
semestres; forma de
interação entre escola e
a comunidade escolar.

Recursos didáticos
utilizados pelo
docente; Livro
didático; materiais
didáticos elaborados
pelo docente;

Interação professor e
aluno; adesão dos
estudantes ao ensino
remoto; dificuldades
encontradas;
aprendizagens neste
período.

Realidade e entorno
social onde escola está
situada (condição de
emprego das famílias;
acesso aos recursos
tecnológicos e internet)


