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A Área de Estágio do Curso de Letras Português, da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Goiás, depois de consulta aos seus professores, em reunião do 

dia 31 de julho de 2020, assim como depois de consultado os Departamentos que a 

constitui (DEL e DELP) e levada a discussão ao Núcleo Docente Estruturante (NDE), 

considerou a inviabilidade do retorno às aulas de Estágio Obrigatório em modalidade 

remota. Posteriormente, a avaliação das mencionadas instâncias foi levada ao Conselho 

Diretor, no dia 14 de agosto de 2020, que aprovou e tornou decisão as solicitações da 

Área de Estágio, especificamente para o curso Letras Português. Considerou-se para 

essa decisão: o caráter de novidade do ensino remoto para a maioria dos docentes, sendo 

diferente utilizar tecnologias aplicadas ao ensino (caso das disciplinas teóricas, de 

retorno compulsório) de ensinar essas tecnologias aos alunos de Estágio, o que 

configura um desafio ainda maior ao já complexo processo de adaptação de 

metodologias de ensino necessário para as turmas teóricas; o fato de que as ementas de 

Estágio preveem o reconhecimento da estrutura e organização da escola como etapa 

fundamental da formação discente, algo inviável em contexto remoto, com as escolas 

fechadas. Também foi considerado o grau de dificuldade encontrado pela Coordenação 

de Estágio, especificamente em função do contexto de pandemia, para colocar em 

prática a nova modalidade de preenchimento e assinaturas dos documentos obrigatórios 

para o Estágio Obrigatório. Toda a documentação, outrora física, passou a ser, 

obrigatoriamente, por meios digitais, via abertura de processo individual ou coletivo na 

Plataforma SEI, a ser feita por cada professor/coordenador de Estágio, com as 

assinaturas das respectivas partes (discente, docente, supervisor e coordenador). Houve 

ampla discussão sobre cada um destes pontos, com consulta a documentos e normativas, 

quando necessário, como o Parecer n° 5 do Conselho Nacional de Educação, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores da Educação Básica 

(Resolução CNE/CP n° 2/2015) e a minuta de instrução normativa do CEPEC/UFG 

para as atividades acadêmicas da graduação na modalidade remota. A decisão teve por 

base que, conforme a minuta da Instrução Normativa que regulamentará a reabertura do 

semestre, a definição sobre a volta do Estágio caberá ao Conselho Diretor da unidade, 

após consulta ao seu NDE, o que foi, então, encaminhado.  

Pelas razões expostas acima e por decisão do Conselho Diretor da Faculdade de 

Letras, da Universidade Federal de Goiás, respalda por consulta à Área de Estágio do 

curso Letras Português, aos Departamentos que a constitui e levada em discussão ao 



NDE, as aulas de Estágio Obrigatório, no curso mencionado, não serão retomadas 

remotamente no semestre letivo que se inicia em 31 de agosto de 2020.  
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