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REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO 

CURSO CIÊNCIAS DA NATUREZA – LICENCIATURA 

 

O presente regulamento normatiza o estágio 

curricular supervisionado do Curso Ciências da 

Natureza – Licenciatura da Universidade Federal do 

Pampa - UNIPAMPA - Campus Uruguaiana, 

observado para efetivação deste regulamento a 

Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002; 

a Resolução CNE/CP n.º 2, de 19 de fevereiro de 

2002; a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008; a 

Resolução nº 20 de 26 de novembro de 

2010/CONSUNI/UNIPAMPA e a Resolução nº 29 

de 28 de abril de 2011/ CONSUNI/UNIPAMPA. 

 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O estágio curricular supervisionado do curso de Ciências da Natureza - 

Licenciatura – da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA – Campus Uruguaiana 

é componente curricular obrigatório, com o requisito do cumprimento de 420 

(quatrocentos e vinte) horas de estágio para aprovação e obtenção do diploma de 

Licenciado (a) em Ciências da Natureza. 

Parágrafo único – Ao acadêmico (a) que comprovar atividade docente regular na 

Educação Básica é facultado à redução da carga horária do estágio curricular 

supervisionado em no máximo de 200 (duzentas) horas. 

Art. 2º O estágio curricular é um ato educativo escolar supervisionado, realizado 

em escola de educação básica, em regime de colaboração entre a UNIPAMPA e o 

sistema formal de educação básica, avaliado conjuntamente pela escola formadora e a 

escola campo de estágio. 

 Art. 3º As atividades de estágio se caracterizam na qualidade de situações 

efetivas do processo de ensino-aprendizagem na área de ciências naturais no ensino 

fundamental e ciências da natureza e suas tecnologias no ensino médio. 
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Parágrafo único - As atividades de extensão, de monitoria e de iniciação 

científicas desenvolvidas pelo (a) acadêmico (a) não são equiparadas ou validadas para 

o estágio curricular supervisionado. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 4º Objetivo geral: 

O Objetivo geral do estágio curricular supervisionado é possibilitar ao 

acadêmico (a) do Curso Ciências da Natureza – Licenciatura, a vivência no contexto 

profissional da educação básica, em situações efetivas do processo de ensino-

aprendizagem na área de ciências naturais no ensino fundamental e ciências da natureza 

e suas tecnologias no ensino médio, com vistas à ação-reflexão-ação da formação 

docente e a promoção da melhoria contínua do ensino. 

Art. 5º – Objetivos específicos:  

I - oportunizar tempo e espaços formais, a fim de vivenciar e compreender 

práticas docentes no contexto escolar; 

II – contextualizar e problematizar o estágio em relação à formação docente e o 

contexto profissional docente, tencionando conhecimentos teóricos e práticos 

desenvolvidos durante o curso de licenciatura; 

III – promover o desenvolvimento de responsabilidades pertinentes à atuação 

profissional docente de acordo com o programa de cada estágio curricular; 

IV – promover situações e vivências de ação – reflexão – ação (através de 

portfólio) com vistas à constituição indenitária docente;  

V – promover a discussão de aspectos relativos à prática pedagógica do 

acadêmico (a), a fim de (re) pensar entendimentos, representações, partilhar e aprimorar 

planejamentos; 

VI - interagir e dialogar com os diferentes sujeitos do processo educativo de 

forma ética e profissional, considerando os limites e as possibilidades dos envolvidos; 

VII – contextualizar os conhecimentos específicos com a realidade de cada 

contexto escolar; 
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VIII - produzir materiais didático-pedagógicos juntamente com os professores da 

Rede Básica de Ensino e com o professor orientador, com o propósito de facilitar a 

compreensão e construção do conhecimento sobre o contexto local.  

IX – Constituir um referencial reflexivo e propositivo em relação à vivência do 

estágio, através do relatório de estágio efetivado pelo (a) estagiário(a). 

  

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS 

 

Art. 6º O estágio supervisionado do Curso Ciências da Natureza – Licenciatura 

constitui-se de 420 (quatrocentas e vinte) horas a serem desenvolvidas através dos 

componentes curriculares: 

I - Estágio Supervisionado I – 90 (noventa) horas;  

II - Estágio Supervisionado II – 150 (cento e cinquenta) horas  

III - Estágio Supervisionado III - 180 (cento e oitenta) horas.  

Parágrafo único - O estágio supervisionado ocorre a partir da segunda metade do 

curso e estão organizados conforme matriz curricular e a seguinte semestralização do 

curso: Estágio Supervisionado I – 7º semestre; Estágio Supervisionado II – 8º semestre 

e Estágio Supervisionado III – 9º semestre.  

 

Art. 7ª As atividades previstas para do Estágio Supervisionado, seguem 

conforme descrito: 

I - Estágio Supervisionado I, observação e relato reflexivo pelo (a) estagiário(a) 

sobre sua vivência no contexto do Ensino Fundamental, através do acompanhando do(a) 

professor(a) regente da turma em que o estagiário(a) atuará. Também se caracterizam 

atividades do (a) estagiário(a) o auxilio na elaboração de atividades pedagógicas e 

atividades de avaliação no respectivo componente curricular em estágio.  

II - Estágio Supervisionado II, inserção do estagiário(a) no contexto escolar do 

Ensino Fundamental com o planejamento de ensino e regência de sala de aula (mínimo 

de 30 horas) no componente curricular Ciências Naturais; participação na avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem do componente curricular em estágio; participação 

em reuniões coletivas na escola e na universidade; fundamentação teórica referente ao 
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ensino de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental; produção do portfólio reflexivo 

sobre as vivências no Estágio Supervisionado II e, escrita do relatório de estágio. 

III - Estágio Supervisionado III: Inserção do estagiário(a) no contexto escolar do 

Ensino Médio, com o acompanhamento do professor regente da turma em que o 

estagiário atuará, auxiliando na elaboração de atividades pedagógicas e atividades de 

avaliação; fundamentação teórica referente ao ensino de Ciências da Natureza no 

Ensino Médio (química, física e biologia); participação em reuniões coletivas na escola 

e na universidade; produção de materiais didático-pedagógicos para serem utilizados no 

período de regência em sala de aula.  Após este período de observação, o componente 

curricular Estágio Supervisionado III prevê o planejamento de ensino; a regência de sala 

de aula (mínimo de 30 horas) em uma das séries do Ensino Médio, na área de Ciências 

da Natureza (química, física ou biologia); a participação na avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem; a participação em reuniões coletivas na escola e na universidade; 

a fundamentação teórica referente ao ensino de Ciências da Natureza no Ensino Médio; 

a produção do portfólio reflexivo sobre as vivências no Estágio Supervisionado III e 

escrita do relatório de estágio referente às observações realizadas no Estágio 

Supervisionado III para o Ensino  Médio. 

Parágrafo único – Em cada componente curricular do estágio supervisionado 

ocorre um seminário de socialização das práticas pedagógicas e vivências do estágio 

supervisionado do Curso Ciências da Natureza – Licenciatura. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PRÉ-REQUISITOS 

 

Art. 8º O acadêmico (a) do curso de Ciências da Natureza – Licenciatura da 

Universidade Federal do Pampa, para matricular-se em componente curricular do 

estágio supervisionado deverá ter concluído 120 créditos (com aprovação) e o que 

equivalente a 1800 (um mil e oitocentas) horas.  

Parágrafo único - o início e efetivação do estágio estão condicionados às 

exigências de documentação conforme Art. 9º do presente regulamento.   
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CAPÍTULO V 

DOS DOCUMENTOS 

 

 Art. 9º Para a caracterização e definição do estágio supervisionado de que trata 

esta Norma, são necessários os seguintes documentos (*)
1
: 

I. convênio entre a UNIPAMPA e Instituição/escola concedente de 

estágio*; 

II. termo de apresentação do estagiário (a) à instituição concedente; (Anexo 

I - APÊNDICE II) 

III. termo de aceite do estagiário (a) pela instituição concedente do estágio 

(duas vias); 

IV.  termo de compromisso de estágio (TCE) celebrado, no início das 

atividades de estágio, entre o acadêmico (a), a parte concedente e a 

UNIPAMPA, representada pelo(a) coordenador(a) acadêmico(a) do 

Campus, no qual estão definidas as condições para o estágio, o plano de 

atividades do estagiário e a menção ao contrato que a UNIPAMPA 

firmou com a UNIMED SEGURADORA S/A contrato nº 08/2012 

apólice 1008200508911 (04 vias originais)*; 

V. termo de aceite de orientação/acompanhamento pelo (a) professor (a) 

supervisor (a) da universidade (duas vias); (Anexo II - APÊNDICE II) 

VI. plano de atividades do estagiário (a) elaborado pelo acadêmico (a), em 

conjunto com o professor(a) orientador(a) e o supervisor(a) de estágio, 

em concordância com o Projeto Pedagógico do Curso Ciências da 

Natureza  -Licenciatura, contendo a descrição das atividades a serem 

efetivadas pelo(a) estagiário (a)*; 

VII. portfólio com o registro das atividades diárias de estágio pelo estagiário 

(a); 

VIII. termo de acompanhamento e avaliação de estagiário pelo supervisor(a) 

na unidade concedente (duas vias); (Anexo III - APÊNDICE II) 

IX. termo de acompanhamento e avaliação de estagiário pelo orientador (a) – 

supervisor(a) na UNIPAMPA; (Anexo IV -  APÊNDICE II); 

                                                           
1
 http://porteiras.s.unipampa.edu.br/estagios/documentos/ 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/estagios/documentos/
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X. relatório final de estágio, apresentado pelo estagiário(a) conforme o 

manual de normalização de trabalhos acadêmicos da Unipampa. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 10 As atribuições da instituição de ensino Unipampa, em relação aos 

estágios de seus educandos, segue conforme a Resolução nº 20 de 26 de novembro de 

2010/CONSUNI/UNIPAMPA. 

Art. 11 São atribuições específicas da coordenação do estágio supervisionado do 

Curso Ciências da Natureza – Licenciatura 

I. auxiliar a coordenação acadêmica do Campus Uruguaiana, no que se 

refere o artigo 27 da Resolução nº 20 de 26 de novembro de 

2010/CONSUNI/UNIPAMPA e efetivação do estágio supervisionado; 

II. informar a Coordenação do Curso Ciências da Natureza – Licenciatura a 

indicação do(a) professor(a) supervisor(a) orientador(a) de estágio, 

conforme demanda(s) do componente curricular de estágio 

supervisionado;   

III. responsabilizar-se pela divulgação das normas, organização, 

funcionamento dos componentes curriculares referentes ao estágio 

supervisionado;  

IV. zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o(a) 

estagiário(a) para outro local em caso do descumprimento de suas 

normas; 

V. planejar e acompanhar o estágio supervisionado conjuntamente com os 

professores orientadores-supervisores da universidade; 

VI. proceder nos casos de solicitações de desligamento, de interrupção dos 

estágios devido a baixo desempenho e comprometimento com as 

atividades por parte dos estagiários e/ou em situações de mudanças de 

estágio; 

VII. repassar à Coordenação do Curso os relatórios finais de cada componente 

curricular dos estágios para arquivamento. 
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VIII. auxiliar na resolução de situações tanto pedagógicas quanto 

administrativas envolvendo os campos de estágios juntamente com os 

professores orientadores. 

IX. contatar com os estagiários, orientadores-supervisores sempre que se 

fizer necessário e/ou quando os mesmos não se comunicarem com os 

seus orientadores. 

X. Auxiliar na promoção e execução do Seminário de Práticas Pedagógicas 

e vivencias de estágio supervisionado. 

 

Art. 12 São atribuições do professor(a) orientador(a)-supervisor(a): 

I. assinar o termo de aceite do estágio supervisionado responsabilizando-se 

pela orientação, supervisão e acompanhamento das atividades inerentes 

ao mesmo; 

II. elaborar juntamente com o(a) estagiário(a) o planejamento do estágio; 

III. realizar reuniões sistemáticas de orientação e avaliação das atividades de 

estágio; 

IV. proceder a avaliação (processual e sistemática) do estágio 

supervisionado,  procedendo o registro de presença e avaliação do 

estágio supervisionado; 

V. encaminhar à Coordenação de estágio os relatórios da avaliação do 

estágio supervisionado;  

VI. intervir nas situações de natureza pedagógica junto às escolas e aos 

estagiários; 

VII. comunicar à Coordenação de Estágios quaisquer fatos que interfiram no 

andamento dos estágios; 

VIII. Auxiliar na promoção e execução do Seminário de Práticas Pedagógicas 

e vivencias de estágio supervisionado. 

 

Art. 13 – são atribuições do estagiário:  

I. contatar com as instituições de ensino para possibilidade de abertura de 

vagas para a realização de estágio; 
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II. encaminhar o termo de apresentação do estagiário (a) à instituição 

concedente; 

III. encaminhar à coordenação de estágio o termo de aceite do estagiário (a) 

pela instituição concedente do estágio em duas vias; 

IV. participar da efetivação do termo de compromisso de estágio (TCE) 

celebrado, no início das atividades de estágio, entre o acadêmico (a), a 

parte concedente e a UNIPAMPA, representada pelo(a) coordenador(a) 

acadêmico(a) do Campus, no qual estão definidas as condições para o 

estágio e o plano de atividades do estagiário, constando menção ao 

convênio (04 vias originais); 

V. encaminhar à coordenação de estágio o termo de aceite de 

orientação/acompanhamento pelo (a) professor (a) supervisor (a) da 

universidade (duas vias); 

VI. encaminhar à coordenação de estágio o termo de aceite de 

orientação/acompanhamento pelo (a) professor (a) supervisor (a) da 

instituição concedente (duas vias); 

VII. elaborar o plano de atividades do estagiário (a), em conjunto com o 

professor(a) orientador(a) e o supervisor(a) de estágio, em concordância 

com o Projeto Pedagógico do Curso Ciências da Natureza  -Licenciatura, 

contendo a descrição das atividades a serem efetivadas pelo(a) estagiário 

(a); 

VIII. registrar as atividades diárias de estágio, em portfólio, conforme 

orientado pela supervisão – orientação do estágio; 

IX. encaminhar à supervisão – orientação do estágio o relatório e avaliação 

das atividades de estagiário(a) realizada pela instituição concedente (duas 

vias); 

X. encaminhar à supervisão – orientação do estágio o relatório final de 

estágio conforme o manual de normalização de trabalhos acadêmicos da 

Unipampa e cronograma de estágio; 

XI. observar e cumprir as normas da administração e organização da 

instituição concedente de estágio; 
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XII. manter a assiduidade, pontualidade e postura ética e profissional em 

todas as situações e atividades dos estágios; 

XIII. cumprir com os prazos de entrega dos documentos e planos de estágio 

solicitados pelo orientador-supervisor;  

XIV. apresentar durante o desenvolvimento de cada componente curricular de 

estágio o portfólio contendo o registro reflexivo das ações desenvolvidas 

no campo de estágio; 

XV. informar ao supervisor-orientador e à Coordenação dos Estágios 

ausências e/ou quaisquer questões que interfiram no andamento dos 

estágios; 

XVI. demonstrar postura crítica e argumentativa nas apresentações orais 

previstas em forma Seminários de Socialização de Experiências 

Docentes acerca das experiências e projetos significativos vivenciados 

durante os estágios. 

XVII. Participar do Seminário de Práticas Pedagógicas e vivencias de estágio 

supervisionado 

. 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 14 A avaliação do estágio supervisionado é desenvolvida de forma 

processual e sistemática durante o estágio e conforme os seguintes critérios:  

I.  participação e responsabilidade nas atividades do estágio supervisionado; 

II. assiduidade, pontualidade, responsabilidade e postura ética nas situações que 

envolvem o estágio; 

III. capacidade reflexiva no desenvolvimento do estágio, conforme contexto do 

Ensino Fundamental e Médio, assim como, enquanto aspectos de formação docente e 

contexto acadêmico; 

IV. desenvolvimento satisfatório das atividades previstas no plano de ensino de 

cada componente curricular de estágio; 

V. qualidade da produção acadêmica envolvendo o planejamento de aulas, a 

análise e reflexão sobre o contexto da escola e as situações vivenciadas, a produção do 
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portfólio reflexivo em cada um dos componentes curriculares que constituem o estágio 

supervisionado; 

VI. postura investigativa do processo de ensino-aprendizagem e das experiências 

vivenciadas no estágio; 

VII. argumentação crítica nas apresentações de cunho pedagógico, ou seja, de 

situações de estudo, nos Seminários de Socialização das Práticas de Estágio, 

organizados no final de cada componente curricular de estágio.  

 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 15 Casos omissos a este regulamento serão analisados na Coordenação de 

Estágio e na Comissão do Curso de Ciências da Natureza - Licenciatura para a 

resolução dos mesmos. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação.  

 

Uruguaiana, 09 de julho de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 


