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Regimento do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de 
Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Rondônia 

 

O presente regimento normatiza o Estágio 
Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso 
de Educação do Campo - Licenciatura da 
Universidade Federal de Rondônia – UNIR – 
Campus Rolim de Moura, considerando a 
Resolução nº 02/2015 – MEC/CNE; a Lei 
Federal nº 11.788/2008; o Parecer nº 28/2001 – 
MEC/CNE, a Resolução n° 454/CONSEA/UNIR 
de 21 de setembro de 2016. 

 

O Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da 

Universidade Federal de Rondônia, Campus Rolim de Moura, no uso de suas 

atribuições e considerando: 

O Parecer nº 28/2001 – MEC/CNE que distingue a prática como componente 

curricular e a prática de ensino e o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

definidos em lei; e que dispõe sobre as normas do Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório para todos os cursos de licenciatura; 

A Lei nº 11.788/2008, que estabelece as normas para realização de estágios 

de estudantes de cursos de licenciatura; 

O Art.7°, parágrafo único da Lei de Estágio n°11.788 de 25 de setembro de 

2008, que define normas para o plano de atividades do estagiário, elaborado em 

acordo com as 3 (três) partes (Curso, Escola e Estagiário); 

A Resolução nº 02/2015 – MEC/CNE, que define as normas para os Estágios 

Curriculares Supervisionados Obrigatórios para os cursos de formação inicial de 

professores para a educação básica em nível superior, em cursos de licenciatura; 

A  Resolução n° 454/CONSEA/UNIR de 21 de setembro de 2016, que dispõe 

sobre a realização dos Estágios destinados a estudantes de graduação regularmente 

matriculados na Universidade Federal de Rondônia e determina o Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório definido em seu Artigo 1º como “Um ato educativo escolar, 
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sendo parte do currículo de formação do estudante, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo dos acadêmicos que 

estejam frequentando o ensino em cursos de graduação”. Em seu parágrafo 1º define 

que “o estágio é parte integrante dos projetos dos cursos (PPC) de graduação, 

fundamental no processo de formação do educando. E ainda, no Parágrafo 2º, indica 

que o estágio “visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional 

e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a 

vida cidadã e para o trabalho. 

Define normas para realização do Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do Campo e fixa regras para o seu 

acompanhamento e supervisão curricular que passa a ser regido pelas seguintes 

normativas: 

 
Capítulo I: Da definição e finalidades do Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 
 

Art. 1º – O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo da Universidade Federal de Rondônia - UNIR, Campus Rolim 

de Moura, se aplica às habilitações em Ciências da Natureza e Ciências Humanas e 

Sociais, conforme regimento próprio previsto no Projeto Pedagógico do Curso – PPC.  

 

Art. 2º – Trata-se de componente curricular obrigatório composto de 400 

(quatrocentas) horas de estágio supervisionado e é condição para a integralização do 

currículo e obtenção do Diploma de Licenciado(a) em Educação do Campo. 

 

Parágrafo único – Os portadores de diploma de licenciatura com exercício 

comprovado no magistério e exercendo atividade 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 até o máximo de 

100 (cem) horas (conforme previsto no artigo 15, inciso 7 Resolução nº 02/2015 – 

MEC/CNE), sendo obrigatório o cumprimento da primeira fase do estágio realizado no 

sexto período do curso. 
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Art. 3º – O Estágio Docente é obrigatório e apresenta estreita relação com o Trabalho 

de Conclusão de Curso - TCC. Devendo ser apresentado no último período, o TCC é 

entendido como a culminância de uma trajetória de formação na qual os acadêmicos 

sejam capazes de articular a dimensão teórica e prática, com base em pressupostos 

da pesquisa científica, temas de interesse com os quais se depararam durante as 

vivências no Tempo Comunidade, nos estágios e projetos de intervenção na realidade 

desenvolvidos ao longo do curso, ou ainda, realizem estudos voltados para o 

aprofundamento de análises acerca dos processos educativos que ocorrem no 

campo, assim como dos condicionantes sociais e econômicos que, em última 

instância, determinam aqueles processos (PPC, 2014, p. 38). 

 

Art. 4º – As atividades e fases distintas e específicas do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório têm como objetivo possibilitar aos acadêmicos(as) do 

Curso de Licenciatura em Educação do Campo, a vivência no contexto profissional 

nas áreas previstas no Projeto Pedagógico do Curso, na educação básica em 

situações efetivas de processo de ensino-aprendizagem com vistas à ação-reflexão-

ação da formação docente (PPC, 2014, p. 39). 

 

Art. 5º – O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório visa a articulação dos 

conhecimentos acadêmicos com os saberes da experiência por meio da observação, 

reflexão, docência e investigação, possibilitando a apropriação de saberes e práticas 

pedagógicas diversas da docência nas escolas do campo nos anos finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. 

 

Art. 6º – As atividades de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório se 

caracterizam pela qualidade de situações efetivas do processo de ensino-

aprendizagem a fim de formar profissionais Licenciados(as) em Educação do Campo 

na área de Ciências da Natureza, Humanas e Sociais terão a possibilidade de atuar 

na docência nas disciplinas de Ciências, Química, Física, Biologia, Sociologia e 
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Filosofia, nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio em escolas do 

campo, conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC 2014, p. 23). 

 

Capítulo II – Da estrutura e organização do Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

 
 

Art. 7º – O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo é dividido em três fases (PPC, p. 32):  

a) Estágio Docente I, com carga horária de 120 horas, será realizado no sexto 

período do curso; 

b) Estágio Docente II, com carga horária de 140 horas, será realizado no sétimo 

período do curso; 

c) Estágio Docente III, com carga horária de 140 horas, será realizado no oitavo 

período do curso. 

 

§ 1º – As normas de regulamentação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

são definidas por uma Comissão indicada pelo Colegiado do Curso sob a orientação 

e supervisão do Núcleo Docente Estruturado – NDE, com portaria específica. O 

regimento é avaliado pelo NDE e aprovado pelo Conselho do Curso de Licenciatura 

em Educação do Campo. 

 

§ 2º – A realização Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório não acarreta vínculo 

empregatício de qualquer natureza. 

 

§ 3º – O horário de realização do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório deve 

ser compatível com o horário da escola na qual o estágio será realizado. 

 

Art. 8º – Cada etapa do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório será 

pedagogicamente guiada pelas orientações estabelecidas neste documento sob a 

coordenação de um(a) professor(a) definido pelo Colegiado do Curso como 
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responsável pela disciplina em cada etapa (Estágio Docente I, II e III), encarregado(a) 

da parte pedagógica e institucional do estágio. 

 

Art. 9º – A orientação e o acompanhamento sistematizado de cada etapa do estágio 

será responsabilidade do(a) mesmo(a) docente designado(a) pelo colegiado do curso 

para orientação dos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, que contarão com 

Ordem de Serviço específica para cada semestre de atividade correspondente à carga 

horária do estágio (120 horas para o Estágio Docente I; 140 horas para o Estágio 

Docente II e III respectivamente). 

 

Art. 10º – Cabe ao professor(a) orientador(a) do Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório acompanhar todo o processo de estágio em cada uma das fases até a 

elaboração do relatório final em cada etapa. 

 

Parágrafo único: A Orientação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório em 

cada uma de suas etapas contempla a natureza do estágio, o campo do estágio, os 

objetivos, a postura do estagiário, a divisão de horas em atividades a serem 

desenvolvidas durante o estágio e as formas de registro e avaliação do estágio. As 

notas obtidas no Relatório de Estágio são de responsabilidade dos(as) 

orientadores(as) que deverão repassá-las ao titular da disciplina de estágio, em tempo 

hábil, ao final de cada etapa, respeitando-se o calendário acadêmico, para o devido 

lançamento no mapa de notas (aproveitamento discente). O mesmo se aplica ao 

quadro de frequência. 

 

Art. 11º – O(a) titular da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, 

juntamente com cada orientador(a) de estágio, e mais um membro do NDE, formam 

o Núcleo de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura 

em Educação do Campo em cada área de habilitação. 

 



 
 

 

Serviço Público Federal - Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Campus Rolim de Moura 

 Departamento de Licenciatura em Educação do Campo  

 

Endereço: Av. Norte/Sul 7300 –Nova Morada - Rolim de Moura – RO. unir.rolim@unir.br - Tel. 069 3442 1119 

Parágrafo Único: O curso contará com dois Núcleos de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório, sendo um núcleo para o Curso de Ciências da Natureza 

e outro para o Curso de Ciências Humanas e Sociais. 

  

Art. 12º – Para realização do estágio curricular serão firmados convênios com o 

governo do estado, prefeituras, escolas ou institutos tecnológicos ou de educação 

alternativa devidamente reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação, visando 

estreitar os laços da relação pedagógica ao desenvolver projetos e/ou ações que 

permitam aproximar comunidade acadêmica da realidade que envolve a educação do 

campo (PPC, 2014, p. 37). 

 

Parágrafo Único: O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório será realizado 

exclusivamente durante o Tempo Comunidade, a fim de não interferir na carga horária 

do Tempo Universidade. 

 

Art. 13º – As etapas do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo da UNIR, baseadas no regulamento específico 

de Estágios (PPC 2014, p. 39-40) “será realizado em escolas públicas das redes 

municipais e estadual, comunitárias, filantrópicas, confessionais, entre outras, 

localizadas no campo, bem como aquelas que atendam as populações camponesas. 

O mesmo deverá estar articulado às atividades de ensino, pesquisa e extensão”.  

 

Art. 14º – O Estágio Docente I, com carga horária de 120 horas, consistirá na 

realização de um “Inventário da Realidade” seguindo o “guia metodológico para uso 

nas escolas do campo” que implica num amplo levantamento da realidade escolar da 

região mais próxima do(a) estagiário(a), identificando as escolas apropriadas para 

realização do estágio; visitas técnicas e pontuais à escola para tomar conhecimento 

do seu funcionamento institucional e pedagógico; elaboração e aplicação de um 

Projeto de Intervenção Pedagógica, de acordo com os resultados do Inventário, a ser 

realizado na escola envolvendo professores, alunos e demais profissionais da 

educação. 
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§ 1º – Essa etapa do Estágio poderá ser realizada em grupos ou equipes de trabalhos, 

caso haja proximidade de moradia dos(as) estagiários(as) na mesma região.  

 

§ 2º – O Inventário da Realidade seguindo o “guia metodológico para uso nas escolas 

do campo”, encontra-se disponível no Anexo 10 deste regimento. 

 

§ 3º – O Inventário conduzirá à elaboração de um Projeto de Intervenção Pedagógica 

que deverá ser pensado a partir das demandas da escola ou comunidade de 

abrangência do Inventário e deve ser desenvolvido fora dos horários de aula 

priorizando os alunos(as) dos últimos anos do Ensino Fundamental e ou do Ensino 

Médio.  

 

§ 4º – São exemplos de Projetos de Intervenção Pedagógica com base nos resultados 

do Inventário: jornadas culturais; horta comunitária; jornadas da Reforma Agrária; 

Cine/Debate com temáticas pertinentes; Jornada Artística com música, poesia, teatro; 

coral ou musical temático; Feira de Ciências da Natureza (envolvendo as disciplinas 

de Física, Química e Biologia, podendo abranger matemática ou áreas afins); Feira 

de Ciências Humanas (envolvendo as disciplinas de Sociologia e  Filosofia, podendo 

abranger geografia, história, literatura ou áreas afins); semana do Meio Ambiente; 

Parlamento da Água; tributos; noites culturais; concursos de redação temática, dentre 

outras atividades. 

 

§ 5º – O Projeto de Intervenção Pedagógica também poderá consistir em uma 

apresentação dos resultados do Inventário acompanhado de amplo debate com a 

participação de professores(as), estudantes e toda a comunidade.  

 

§ 6º – É importante que os(as) orientadores(as) de estágio  estejam presentes quando 

da realização do Projeto de Intervenção Pedagógica juntamente com os(as) 

supervisores/preceptores(as). 
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§ 4º – Tabela de distribuição da Carga horária do Estágio Docente I: 

Tabela 01: Estágio Docente I (120 horas) 

CH Atividade Responsáveis 

05 horas Jornada de Formação e Planejamento 
(elaboração do plano de Atividades) 

Estagiários(as) e Núcleos de 
Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório  

20 horas Visitas técnicas às escolas Estagiários(as) e 

supervisores/preceptores(as). 
40 horas Realização do Inventário (ou diagnóstico) 

e elaboração do Projeto de intervenção 
pedagógica 

Estagiários(as) e 

supervisores/preceptores(as). 

30 horas Execução do Projeto de Intervenção 
Pedagógica 

Estagiários(as) e 

supervisores/preceptores(as). 
15 horas Elaboração do relatório de Estágio Estagiários(as) e 

supervisores/preceptores(as). 
05 horas Avaliação Estagiários(as), 

supervisores/preceptores(as) e 

orientadores(as) de estágio. 
05 horas Socialização dos resultados Estagiários(as) e Núcleos de 

Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório  

 

Art. 15º – Estágio Docente II, com carga horária de 140 horas, corresponde à segunda 

fase do estágio a ser realizado em sala de aula nos últimos anos do Ensino 

Fundamental na área das Ciências da Natureza, e ou na área das Ciências Humanas 

e Sociais. 

 

§ 1º – O Estágio Docente II, realizado diretamente em sala de aula, se orienta pela 

observação, participação, planejamento e regência em disciplinas que contemplem os 

conteúdos das Ciências Humanas e Sociais ou das Ciências da Natureza, nos anos 

finais do ensino fundamental, de acordo com as áreas de formação. 

 

§ 2º – O Estágio Docente II é estritamente pessoal e compreende a breve experiência 

da pré-docência em todas as disciplinas correspondentes à área de formação ou 

áreas afins, ou, no caso da área das Ciências Humanas e Sociais, caberá ao Núcleo 

de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório decidir em quais disciplinas o 

estágio será realizado. 
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§ 3º – A carga horária será distribuída de maneira uniforme nas respectivas disciplinas 

da área de conhecimento.  

 

§ 4º – Tabela de distribuição da Carga horária do Estágio Docente II: observação, 

planejamento e regência. 

 

Tabela 02: Estágio Docente II (140 horas) 

CH Atividade Responsáveis 

05 horas Jornada de Formação e Planejamento 
(elaboração do plano de Atividades) 

Estagiários(as) e Núcleos de 
Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório  

30 horas Observação (distribuídas uniformemente 
entre as disciplinas) 

Estagiário(a) e professor(a) da 
disciplina correspondente 

30 horas Participação  (distribuídas 

uniformemente entre as disciplinas) 

Estagiário(a) e professor(a) da 
disciplina correspondente 

30 horas Planejamento  (distribuídas 
uniformemente entre as disciplinas) 

Estagiário(a) e professor(a) da 
disciplina correspondente 

30 horas Regência (distribuídas uniformemente 
entre as disciplinas) 

Estagiário(a) e professor(a) da 
disciplina correspondente 

10 horas Elaboração do relatório de Estágio Estagiários(as) e 

supervisores/preceptores(as). 
05 horas Avaliação e Socialização dos resultados Estagiários(as), 

supervisores/preceptores(as) e 

Núcleos de Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório 

 

 

Art. 16º – O Estágio Docente III, com carga horária de 140 horas, corresponde à 

terceira fase do estágio a ser realizado em sala de aula, nas disciplinas de Física, 

Química e Biologia, no caso da área de Ciências Naturais, e nas disciplinas de 

Filosofia e Sociologia, no caso da área de Ciências Humanas e Sociais. 

 

§ 1º – O Estágio Docente III, realizado diretamente em sala de aula, se orienta pela 

observação, participação, planejamento e regência em disciplinas que contemplem os 

conteúdos das Ciências Humanas e Sociais ou das Ciências da Natureza, no Ensino 

Médio, de acordo com as áreas de formação. 
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§ 2º – O Estágio Docente III é estritamente individual e compreende a breve 

experiência da pré-docência em todas as disciplinas correspondentes à área de 

formação ou áreas afins do Ensino Médio. 

 

§ 3º – A carga horária será distribuída de maneira uniforme nas respectivas disciplinas 

da área de conhecimento.  

 

§ 4º – Tabela de distribuição da Carga horária do Estágio Docente III: observação, 

planejamento e regência. 

 

Tabela 03: Estágio Docente III (140 horas) 

CH Atividade Responsáveis 

05 horas Jornada de Formação e Planejamento 
(elaboração do plano de Atividades) 

Estagiários(as) e Núcleos de 
Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório  

30 horas Observação (distribuídas uniformemente 
entre as disciplinas) 

Estagiário(a) e professor(a) da 
disciplina correspondente 

30 horas Participação (distribuídas 

uniformemente entre as disciplinas) 

Estagiário(a) e professor(a) da 
disciplina correspondente 

30 horas Planejamento (distribuídas 
uniformemente entre as disciplinas) 

Estagiário(a) e professor(a) da 
disciplina correspondente 

30 horas Regência (distribuídas uniformemente 
entre as disciplinas) 

Estagiário(a) e professor(a) da 
disciplina correspondente 

10 horas Elaboração do relatório de Estágio Estagiários(as) 

supervisores/preceptores(as). 
05 horas Avaliação e socialização dos resultados Estagiários(as), 

supervisores/preceptores(as) e 

Núcleos de Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório 

 

Capítulo III – Das atribuições e responsabilidades do Núcleo de Estágio 
Curricular Supervisionado Obrigatório 

 

Art. 17º – Formado pelos(a) professores(as) orientadores(as) de estágio, pelo(a) titular 

da Disciplina de Estágio Docente e por um membro do NDE, o Núcleo de Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo/UNIR tem por finalidade planejar, acompanhar, supervisionar, executar e 

avaliar os(as) estagiários(as) durante as três fases do processo acadêmico-

pedagógico. 
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Art. 18º – Das funções do(a) titular da Disciplina de Estágio Docente: celebrar os 

convênios com as escolas e ou instituições concedentes; receber e arquivar os 

relatórios de estágio e frequência; registrar no diário de classe as notas atribuídas a 

cada estagiário pelo respectivo orientador(a) de estágio; firmar contratos de 

colaboração com supervisores/preceptores(as) em cada escola e ou instituição 

concedente; abrir as pastas individuais de estágio para cada aluno(a) contendo toda 

documentação referente às três fases do Estágio Docente Obrigatório. 

 

Parágrafo único – De acordo com o inciso I do Artigo 2º da Resolução n° 

454/CONSEA/UNIR de 21 de setembro de 2016, o convênio é um “acordo de 

Cooperação Técnica ou Contrato, com finalidade de realização de estágio, 

envolvendo a UNIR e a Concedente, explicitando objetivos, responsabilidades de 

cada parte envolvida e informações pertinentes para garantir o processo de ensino-

aprendizagem”.  

 

Art. 19 -  De acordo com o inciso II do Artigo 2º da Resolução n° 454/CONSEA/UNIR 

de 21 de setembro de 2016, orientador(a) de estágio é um “docente da Unir 

responsável pelo acompanhamento teórico e prático do estágio, devendo proceder a 

avaliação do estudante e intermediar relacionamento com a Concedente e o 

supervisor/preceptor”. Para fins de contabilização de atividade acadêmica, o(a) 

orientador(a) de estágio será nomeado (a) por Ordem de Serviço expedida pelo 

Campus de Rolim de Moura com carga horária correspondente a cada fase do Estágio 

Docente.  

 

§ 1º – Da função do(a) Orientador(a) de estágio -  mesmo(a)  docente orientador(a) 

de TCC:  

I. Acompanhar o(a) estagiário(a) nas três fases específicas do Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório; 

II. Ajudar, juntamente com o(a) estagiário(a) e em sintonia direta com o 

supervisor/preceptor(a), na elaboração do Plano de Atividades de Estágio; 
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III. Orientar a elaboração do Relatório de Estágio e a avaliação do processo 

como um todo. 

IV. Avaliar as instalações da parte concedente do Estágio e sua adequação à 

formação cultural e profissional do(a) educando(a) e controlar o número 

máximo de estagiários(as) em relação ao quadro de pessoal das entidades 

concedentes de Estágio; 

V. Orientar técnica e pedagogicamente os(as) estagiários(as) no 

desenvolvimento de todas as atividades; 

VI. Receber e analisar o controle de frequência, relatórios e outros documentos 

dos estagiários(as) e encaminhar aos titulares da Disciplina de Estágio 

Docente todos os documentos relacionados aos Estágios; 

VII. Zelar pela celebração e pelo cumprimento do Termo de Compromisso de 

Estágio, em conjunto com os titulares da Disciplina de Estágio Docente; 

VIII. Prestar informações adicionais quando solicitado; 

IX. Auxiliar na elaboração e execução das Jornadas de Formação, tanto de 

planejamento das atividades, quanto de avaliação e socialização dos 

resultados.   

 

§ 2º – Cabe ao Orientador(a) de estágio supervisionar, acompanhar e garantir a 

assinatura de toda documentação firmada entre estagiários(as) e Concedentes, 

responsabilizando-se pela entrega de segunda via devidamente preenchida e 

assinada pelas partes, ao titular da disciplina para o seus devidos procedimentos e 

arquivamento na pasta individual de cada estagiário(a). O mesmo se aplica aos 

Planos de Atividades e Relatórios de Estágio em cada fase. 

 

Art. 20 – De acordo com o inciso III do Artigo 2º da Resolução n° 454/CONSEA/UNIR 

de 21 de setembro de 2016, supervisor/preceptor(a) é o(a) “profissional com 

experiência na área que o estudante irá realizar o estágio, devendo ser indicado pela 

Concedente, em comum acordo com a Unir”.  

§ 1º – Da função do supervisor/preceptor(a): de acordo com o inciso III do Artigo 2º da 

Resolução n° 454/CONSEA/UNIR de 21 de setembro de 2016, “tem a função de 
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acompanhar o(a) estagiário(a) no desenvolvimento prático, podendo dividir essa 

atividade com o(a) professor(a) orientador(a), incluindo aspectos avaliativos, que 

devem estar previstos de forma genérica no Projeto Pedagógico do Curso/PPC e, de 

forma específica e detalhada, no Plano de Atividades”.  

 

§ 2º – O supervisor/preceptor(a) de estágio preencherá um formulário próprio de 

acompanhamento e supervisão dos estagiários(as) sob sua responsabilidade, 

repassando ao orientador(a) de estágio informações referentes ao desenvolvimento 

dos estagiários(as), relatório de frequência, e, se julgar pertinente, contribuirá na 

elaboração do Relatório Final de Estágio.  

 

§ 3º – O supervisor/preceptor(a) de estágio poderá, se julgar pertinente e se for 

convidado(a) pelo NDE, participar das Jornadas de Formação visando o planejamento 

do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, elaboração do Plano de Atividades 

e avaliação final do processo acadêmico-pedagógico. 

 

§ 4º – O supervisor/preceptor(a) receberá, ao final de cada fase do estágio, um 

certificado de Supervisão de Estágio com carga-horária correspondente a cada fase, 

expedido pelo Departamento de Licenciatura em Educação do Campo; 

 

Art. 21º – Da Função do membro do NDE no Núcleo de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do Campo/UNIR: 

elaborar e executar o Plano de Formação voltado para os membros do núcleo e 

garantir a avaliação do processo de estágio. 

 

§ 1º – A Jornada de Formação será convocada e coordenada pelo membro do NDE e 

pelos Professores(as) Titulares da Disciplina de Estágio Docente e deverá constar no 

Calendário Acadêmico do Tempo Universidade, ocorrendo preferencialmente na 

primeira sessão da primeira etapa do VI, VII e VIII Períodos Letivos, antecedendo as 

fases do estágio e terá duração de no mínimo 05 (cinco) horas aulas; 
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§ 2º – Recomenda-se a participação de todos os membros do Núcleo de Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo/UNIR, bem como de todos os(as) estagiários(as) do período de referência e, 

eventualmente, os(as) supervisores/preceptores(as) nas Jornadas de Formação e na 

sessão de Avaliação e Socialização dos Resultados; 

 

§ 3º – O membro do NDE decidirá sobre a necessidade ou eventualidade de 

convocação dos(as) supervisores/preceptores(as), bem como de representantes das 

concedentes nas Jornadas de Formação. 

 

§ 4º – As Jornadas de Formação realizar-se-ão preferencialmente nas dependências 

do Campus da Unir em Rolim de Moura, cabendo ao membro do NDE decidir e 

providenciar outras localidades, se julgar pertinente para o bom andamento das 

atividades; 

 

§ 5º – Durante as Jornadas de Formação do Núcleo de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do Campo/UNIR 

serão abordadas temáticas pedagógicas pertinentes ao Estágio em andamento, e far-

se-á elaboração participativa, dos Planos de Atividades, dos roteiros de avaliação e 

do Relatório de Estágio. 

 

§ 6º – A Jornada de Avaliação e Socialização dos Resultados do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do Campo/UNIR, 

será convocada e coordenada pelo membro do NDE e pelos Professores(as) Titulares 

da Disciplina de Estágio Docente e deverá constar no Calendário Acadêmico do 

Tempo Universidade, ocorrendo preferencialmente na primeira sessão da última etapa 

do VI, VII e VIII Períodos Letivos, ao final das as fases do estágio em andamento e 

terá duração de no mínimo 05 (cinco) horas aulas. Cabe ao membro do NDE decidir 

sobre o convite aos professores(as) supervisores/preceptores(as). 

  

Capítulo IV – Das atribuições e responsabilidades dos(as) Estagiários(as) 
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Art. 22º – São atribuições e responsabilidades dos(as) estagiários(as): 

I. Ter pleno conhecimento do regulamento do Estágio e dos prazos 

estabelecidos; 

II. Providenciar, antes do início do Estágio, todos os documentos necessários para 

o desenvolvimento do Estágio; 

III. Indicar aos professores(as) orientadores(as) de Estágio e aos titulares da 

Disciplina de Estágio Docente, preferência do local adequado para a realização 

do seu Estágio obrigatório definido, na medida do possível, preferencialmente 

nas proximidades do seu local de residência; 

IV. Estar ciente de que caso fique comprovado qualquer irregularidade, fraude ou 

falsificação, é cancelado seu Estágio; 

V. Elaborar, de acordo com orientação do(a) professor(a) Orientador(a), o Plano 

de Atividade de Estágio; 

VI. Cumprir os prazos previstos para entrega dos relatórios, bem como submetê-

los à avaliação do(a) professor(a) Orientador(a) de Estágio e dos(as) 

supervisores/preceptores(as); 

VII. Estar regularmente matriculado no Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo da Universidade Federal de Rondônia, em semestre compatível com a 

prática exigida no Estágio; 

VIII. Cumprir fielmente a programação de cada etapa do Estágio 

comunicando ao Orientador(a) de Estágio e à Unidade concedente na pessoa 

dos(as) supervisores/preceptores(as), a conclusão, interrupção ou modificação 

do Estágio, bem como fatos relevantes ao andamento do Estágio. Tudo 

devidamente documentado; 

IX. Atender às normas internas da parte concedente, principalmente às relativas 

ao Estágio, que declara, expressamente, conhecer, exercendo suas atividades 

com zelo, pontualidade e assiduidade; 

X. Responsabilizar-se pelo ressarcimento de danos causados por seu ato doloso 

ou culposo a qualquer equipamento instalado nas dependências da unidade 
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concedente durante o cumprimento do Estágio, bem como por danos morais e 

materiais causados a terceiros; 

XI. Participar de todas as atividades inerentes à realização dos Estágios; 

XII. Desempenhar com ética e dedicação todas as atividades e ações que lhe forem 

designadas dentro de suas atribuições; 

XIII. Registrar as atividades diárias de estágio, conforme orientações que 

constam nos planos de estágio; 

XIV. Elaborar e entregar ao(à) orientador(a) de Estágio, para posterior análise 

da Unidade concedente e do Núcleo de Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, Relatório de 

Estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos; 

XV. Participar das Jornadas de Formação (planejamento) e de Socialização dos 

Resultados de Estágio demonstrando conhecimento, postura crítica e 

argumentativa nas apresentações orais previstas; 

 

Art. 23º – Em caso de reprovação em qualquer uma das fases do estágio, o(a) 

estudante fica obrigado(a) a realizar integralmente a etapa perdida em outra 

oportunidade não sendo permitido recuperar parte da carga horária de nenhuma das 

etapas previstas nas tabelas de distribuição das atividades se houver reprovação. 

 

Parágrafo único – Em caso de mudança de Orientador(a) de TCC, a mudança de 

orientação no estágio se dará automaticamente. 

 

Capítulo VI - Da avaliação 

 

Art. 24º – A avaliação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Rondônia será 

orientada pelos procedimentos de registro e avaliação conforme modelos e roteiros 

anexos a este regimento e supervisionado pelo(a) Orientador(a) de Estágio e pelos 

supervisores/preceptores(as). 
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Art. 25º – Os critérios de avaliação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

são definidos neste regimento e, se houver necessidade de mudanças, estas serão 

encaminhadas pelo NDE do Curso de Licenciatura em Educação do Campo. A 

avaliação processual e sistemática durante o estágio seguirá o seguinte roteiro: 

 

I. O relatório apresenta coerência e coesão? 

II. Atende as normas metodológicas básicas (formatação; citações; referências)? 

III. Foi elaborado de acordo com as normas gramaticais? 

IV. A introdução atende a sua finalidade de apresentar o assunto, os objetivos, a 

metodologia e informa como o texto está estruturado? 

V. Os relatos apresentam articulação entre teoria e prática? 

VI. A análise é feita à luz do referencial teórico adotado? 

VII. O relatório apresenta reflexões acerca da prática pedagógica do período de 

estágio? 

VIII. As considerações finais cumprem sua função de retomada das ideias principais 

do corpo do relatório?  

 

Parágrafo único – serão considerados aprovados(as) os(as) estagiários(as) que 

obtiverem nota igual ou superior a sessenta (60) no Relatório de Estágio. 

  

Tabela IV: Quadro de distribuição da pontuação para cada item avaliado 
 

Critérios  Pontos Nota  

Coerência, coesão e normas gramaticais 15  
Normas metodológicas 10  
Introdução: atende a sua finalidade? 13  
O texto apresenta articulação entre teoria e prática 20  
Análise à luz do referencial teórico 20  
Apresenta reflexões acerca da prática pedagógica 10  
Considerações finais retornam ao texto e traz as 
principais ideias contidas no relatório 

12  

Total  100  

 

Das disposições gerais e transitórias 
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Art. 26º - Casos omissos a este regulamento serão deliberados pelo Núcleo de Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo em cada área.  

 


