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Aos seis dias do mês de novembro do ano de 2020, às 14:00 horas, realizou-se reunião do Núcleo de
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, do
DAEDC, Campus Rolim de Moura, da Fundação Universidade Federal de Rondônia, de forma virtual, por
meio da plataforma de videoconferência Google Meet, com a par�cipação dos docentes Izaías Médice
Fernandes,  Maria Rosangela Soares, Michel Watanabe, Paulo Vilela Cruz e Renata da Silva Nobrega. O
docente Fernando Bilhalva Vitória não jus�ficou ausência. A reunão teve a seguinte pauta. I)
Contababilização de produção de vídeos com 10% da carga horária de regência, II) Questão posta pela
Profa. Renata da Silva Nobrega que "trata da situação de um discente que cumpriu 100 horas de estágio
em 11 dias, entre 3 e 17 de março de 2020, conforme detalhado no documento nominado "Avaliação -
Documento de Estágio III". III) Solicitação de aproveitamento de carga horária - Discente Fernanda
Alexandre, IV) Dúvidas pontuais. Ponto I) A Profa. Maria Rosangela Soares, Chefe do Departamento de
Educação do Campo, agradeceu aos presentes e passou a palavra para o Prof. Paulo Vilela Cruz,
responsável pela disciplinas de Estágio Superviosionado III, na turma de  Ciência da Natureza que
informou considerando a ata da úl�ma reunião do Núcleo Estruturante Docente (documento 0522276),
que diz: "Demanda sobre Estágio Docente Obrigatório. O docente Paulo apresentou situações que
estudantes de Ciências da Natureza estão levando até ele, a respeito da diversidade de estratégias que
professores supervisores estão u�lizando para a execução de aulas remotas durante a pandemia. A
demanda é que a carga horária rela�va à produção de vídeo para as aulas remotas seja aproveitada no
componente de “Regência”. Após discussão, a recomendação do NDE é que a carga horária nesta
modalidade não exceda 10% da carga horária total de regência. O Núcleo de estágio docente aprovou por
unanimida de a proposta do NDE.  Ponto II) A Profa. Maria Rosangela Soares irformou que o acadêmico
Adriano Bueno, realizou 100 horas de a�vidades de Estágio Docente III, no período de 3 a 17 de março de
2020, com carga horária diária acima da permi�da pela legislação que são de 6 (seis) horas diárias e 30
(trinta) horas semanais (Lei 11.778 de 25 de setembro de 2008) que dispõe sobre o estágio de
estudantes, além disso o relatório consta incongruência com o Regimento de Estágio Superviosionado do
Departamento de Educação do Campo. O núcleo orienta que a Profa. Renata da Silva
Nobrega, responsável pela disciplina de Estágio Supervisionado III, faça a avaliação do relatório do
acadêmico e faça uma consulta com a Profa. Rosilene Komarcheski, que era a responsável pela disciplina
de Estágio Supervisionado III, sobre qual a natureza, a frequência da orientação e comunicação com o
discente até o dia 18/03/2020, quando o calendário acadêmico da UNIR foi suspenso. Após a realização
dessas a�vidades, o núcleo se reunirá no dia 11/11/2020, às 14:00 horas, para deliberação final. Ponto
III) Fernanda Alexandre, do VIII período de Licenciatura em Educação do Campo, solicitou dispensa da
carga horária de 140 horas do componente curricular de Estágio Docente III, considerando sua atuação na
a�vidade de docência da disciplina de Sociologia com os estudantes do Ensino Médio no ano 2020, uma
vez que atua desde o início do ano le�vo, com 09 turmas, sendo de 1º e 2º anos do Ensino Médio. O
Regulamento de Estágio, em seu Art. 2, afirma: “Os(as) portadores(as) de diploma de licenciatura com
exercício comprovado no magistério e exercendo a�vidade docente regular na educação básica poderão
ter redução da carga horária do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura
em Educação do Campo/UNIR em concordância com ar�go 15, inciso 7 da Resolução nº 02/2015 –
MEC/CNE. Em discussão, o Núcleo afirmou a impossibilidade de acatar este pedido, uma vez que a
discente já aproveitou a carga horária de 100 horas de prá�ca docente em Estágio II. Ponto IV) Dúvidas
pontuais. Primeira, a Profa. Renata da Silva Nobrega, ques�ou sobre o significado do termo Par�cipação



em Estágio Docente. O Núcleo chegou a conclusão que par�cipação seria tudo que não é observação,
planejamento e regência. Segunda, o registro de Estágio Supervisionado pode coincidir com as aulas
assíncronas do Curso de Licenciatura em Educação do Campo? Devido aos registros acadêmicos, não é
possível realizar estágio em horário de disciplinas da UNIR. Terceira, as 30 horas de regência são
equivalente a 30 horas aula? O Núcleo chegou a conclusão que hora aula pra�cada na escola só
é equivalente a uma hora de estágio se �ver 60 minutos. Nada mais havendo a tratar, a Chefe do
Departamento deu por encerrada a reunião, às 16h 17 minutos, da qual, para constar, eu, Izaias Médice
Fernandes, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por IZAIAS MEDICE FERNANDES, Docente, em 06/11/2020, às
17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MICHEL WATANABE, Docente, em 06/11/2020, às 17:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATA DA SILVA NOBREGA, Docente, em 06/11/2020, às
17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ROSANGELA SOARES, Docente, em 06/11/2020,
às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO VILELA CRUZ, Docente, em 06/11/2020, às 17:19,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0529637 e
o código CRC 2F56EE70.
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