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REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A partir da promulgação – no ano de 1996 – da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira (LDB), a formação de professores potencializou-se como um meio 

necessário para a construção de uma educação escolar de qualidade e tornou-se objeto de 

profundo debate, em diversos fóruns de discussão, realizados em nível nacional. Como 

resultado destas discussões, a formação de professores passou a ser compreendida como 

um processo que necessita ser permanente a fim de valorizar, de modo continuado, a 

identidade do professor, bem como o seu desenvolvimento profissional. Neste contexto, 

o estágio surge como um elemento curricular imprescindível em meio aos processos de 

formação de professores.  

O estágio curricular é concebido para além de uma atividade meramente prática, 

como um campo teórico-prático que requer estudos e pesquisas pautados em um profundo 

rigor metodológico-qualitativo. A partir dessa compreensão o Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Matemática – Licenciatura – EAD, elaborou este regulamento 

de estágio curricular obrigatório e não-obrigatório, que se baseia no seguinte arcabouço 

legal:  

1) na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

estudantes; 

2) na Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as 

diretrizes curriculares nacionais para a formação Inicial de professores para a 

Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a formação inicial de 

professores da educação básica (BNC-Formação); 

3) na Resolução - CEPEC nº 1557R/2017 que aprova o Regulamento Geral dos 

Cursos de Graduação e em seus artigos de 17 a 30, orienta e normatiza o 

funcionamento do Estágio Curricular Obrigatório e Estágio Curricular não 

Obrigatório; 

4) na Resolução CEPEC nº 1539R/2017 que define a política de estágios dos 

cursos de Licenciatura e revoga a Resolução CEPEC nº 731/2005; 

5) na Instrução Normativa nº 003/2016, que dispõe sobre orientações para 

elaboração de projetos pedagógicos de curso (PPC). 

Este regulamento sistematiza as diretrizes e as ações que harmonizam as 

concepções de estágio do curso à legislação educacional nacional, bem como à legislação 

interna da instituição, em vigor. Espera-se que este documento constitua um material de 

referência no processo de orientação de todos que, direta ou indiretamente, participam do 

estágio curricular. 

 

CAPÍTULO I  

 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
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Art. 1º – O Estágio Curricular do Curso de Matemática – Licenciatura – EAD do Instituto 

de Matemática e Tecnologia (IMTec) da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) é 

baseado na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

estudantes; na Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as 

diretrizes curriculares nacionais para a formação Inicial de professores para a educação 

Básica e institui a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores da 

educação básica (BNC-Formação); na Resolução - CEPEC nº 1557R/2017 que aprova o 

Regulamento Geral dos Cursos de Graduação e em seus artigos de 17  a 30, orienta e 

normatiza o funcionamento do Estágio Curricular Obrigatório e Estágio Curricular não 

Obrigatório; na Resolução CEPEC nº 1539R/2017 que define a política de estágios dos 

cursos de Licenciatura; e na Instrução Normativa nº 003/2016, que dispõe sobre 

orientações para elaboração de projetos pedagógicos de curso (PPC) na instituição. 

 

§1º – As atividades do Estágio Curricular devem ser desenvolvidas, preferencialmente, 

em horário diferente do horário dos encontros síncronos e/ou presenciais de componentes 

curriculares nos quais o(a) discente estiver matriculado(a).  

 

§2º – O estágio curricular será desenvolvido somente em instituições conveniadas à 

UFCAT.  

 

Art. 2º – Os objetivos do Estágio Curricular são:  

I. integrar o processo de formação do(a) futuro(a) licenciado(a) em Matemática, de 

modo a considerar o campo de atuação como objeto de análise, de investigação e 

de interpretação reflexivo-crítica, a partir da conexão  com os demais componentes 

do currículo;  

II. constituir-se como um espaço formativo que atenda às necessidades sociais, 

preservando os valores éticos que devem orientar a prática profissional;  

III. constituir-se como um espaço formativo capaz de desenvolver a autonomia 

intelectual e profissional, possibilitando ao(à) licenciado(a) em matemática refletir, 

avaliar, criticar, inovar, bem como lidar com a diversidade dos contextos;  

IV. oferecer uma aproximação à realidade profissional, bem como oportunizar a sua 

compreensão reflexiva e crítica.  

 

 

CAPÍTULO II  

 DAS MODALIDADES 

 

Art. 3º – O Estágio Curricular será desenvolvido em duas modalidades: Estágio 

Curricular obrigatório e Estágio Curricular não-obrigatório.  

Parágrafo único: O estágio curricular obrigatório será desenvolvido por meio de 

componentes curriculares ao longo do curso. 
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Art. 4º – Os agentes responsáveis e participantes do Estágio Curricular são:  

I. A Coordenação Geral de Estágios da UFCAT; 

II. O(A) coordenador(a) de Estágio do Curso;  

III. O(A) professor(a) orientador(a) de Estágio; 

IV. O(A) Supervisor(a) de Estágio; e 

V. O(A) Estagiário(a);  

 

Art. 5º – O(A) coordenador(a) de Estágio do Curso deve ser escolhido entre os 

professores que compõem o quadro docente do IMTec e terá as seguintes atribuições:  

I. coordenar, acompanhar e providenciar, quando for o caso, a escolha dos locais de 

estágio, ou seja, as escolas campo e os projetos de estágio;  

II. solicitar a assinatura de convênios e cadastrar as escolas campo e os projetos de 

estágio;  

III. apoiar e supervisionar o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das 

atividades de estágio;  

IV. selecionar os(as) professores(as) orientadores(as) e professores(as) 

supervisores(as);  

V. promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos locais de estágio;  

VI. manter registros atualizados sobre o(s) estágio(s) no respectivo curso.  

 

Art. 6º – O(A) professor(a) orientador(a) de Estágio deve ser escolhido entre os 

professores que compõem o quadro do IMTec e terá as seguintes atribuições:  

I. coordenar (caso o projeto seja proposto pelo IMTec) ou acompanhar (caso o projeto 

seja proposto por outro órgão ou instituição) o projeto que será desenvolvido junto 

ao seu grupo de orientandos(as); 

II. planejar, acompanhar e avaliar as atividades de estágio juntamente com o(a) 

estagiário(a) e o supervisor(a);  

III. orientar e acompanhar as atividades práticas;  

IV. orientar e acompanhar a elaboração dos Relatórios Finais de Estágio e do trabalho 

a ser apresentado em evento científico acerca do Estágio;  

V. avaliar o Relatório Final de Estágio.  

 

Art. 7º – O(A) supervisor(a) de Estágio deve ter formação em nível de graduação em 

matemática e terá como atribuições: planejar, acompanhar e avaliar as atividades de 

estágio juntamente com o estagiário.  

 

Art. 8º – O(A) Estagiário(a) terá as seguintes atribuições:  

I. participar efetivamente de todas as atividades inerentes ao Estágio Curricular; 

II. seguir as normas estabelecidas para o estágio;  

III. solicitar orientações e acompanhamento do(a) professor(a) orientador(a) ou 

do(a) supervisor(a) sempre que isso se fizer necessário;  
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IV. elaborar os Relatórios Finais de Estágio, bem como artigo sobre sua prática em 

conformidade com o Art. 19;  

V. solicitar à Coordenação de Estágio, a mudança de local de estágio, mediante 

justificativa, quando as normas estabelecidas e o planejamento do estágio não 

estiverem sendo executados adequadamente. 

 

 

CAPÍTULO III  

 DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Art. 9º - O Estágio Curricular Obrigatório será desenvolvido por meio de componentes 

curriculares, de caráter teórico-prático, cuja especificidade proporciona o contato efetivo 

do(a) estagiário(a) com o campo de estágio, acompanhado pela instituição formadora.  

I. Deve ser desenvolvido preferencialmente em instituições públicas, conforme a 

resolução CEPEC nº 1539R;  

II. Esta modalidade de Estágio será desenvolvida, por meio dos seguintes 

componentes curriculares obrigatórios do Núcleo Específico do curso: Estágio 

Supervisionado I, Estágio Supervisionado II e Estágio Supervisionado III.  

 

Art. 10 – Os componentes curriculares que constituem o Estágio Curricular Obrigatório 

do curso terão as seguintes cargas horárias: s 

I. Estágio Supervisionado I com 128 (cento e vinte e oito) horas;  

II. Estágio Supervisionado II com 136 (cento e trinta e seis) horas; e  

III. Estágio Supervisionado III com 136 (cento e trinta e seis) horas.  

 

Art. 11 - O(A) discente poderá ter redução de carga horária no Estágio Curricular 

Obrigatório, eliminando a disciplina Estágio Supervisionado II ou Estágio 

Supervisionado III, em caso de experiência profissional, mínima de um ano, como 

professor(a) ou formação em outro curso de licenciatura.  

 

§1º – Algum dos seguintes documentos deverão constar do pedido do(a) discente  para 

redução de carga horária no estágio curricular obrigatório:  

I. declaração assinada e carimbada pelo responsável legal da instituição de ensino, 

onde a atividade docente foi exercida; ou  

II. cópia autenticada da Carteira de Trabalho, ou dos contracheques referentes à 

atividade docente exercida; ou  

III. diploma de um curso de licenciatura concluído.  

 

§2º – A Coordenação de Estágio poderá solicitar documentação complementar da 

experiência profissional apresentado pelo(a) requerente da dispensa.  
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§3º – A iniciativa do pedido de dispensa de que trata o caput deste artigo é do(a) discente 

interessado(a) e deverá ser apresentado, por escrito, à Coordenação de Estágio do curso, 

até o final do componente curricular "Estágio Supervisionado II".  

 

§4º – Cabe à Coordenação de Estágio decidir sobre o aceite do pedido de dispensa de que 

trata este artigo e, se deferido, encaminhar o parecer à Coordenação do curso para as 

devidas ações de validação da dispensa no histórico do(a) discente.  

 

 

 

SEÇÃO I  

 DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

Art. 12 – A finalidade do Estágio Supervisionado I é oferecer a possibilidade, ao(à) 

futuro(a) licenciado(a), de colocar-se em situações que combinem a relação teoria-

prática, da parte de formação, trajetória profissional, gestão escolar, conhecimento sobre 

o ensino de Matemática via ações, desenvolvidas na escola campo, de forma a 

desenvolver nele a construção de modos de ação que lhe permitam um desenvolvimento 

adequado da sua práxis educativa.  

 

Art. 13 – As atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado I devem associar ações 

de estudo e análise dos aspectos educacionais ligados à gestão, coordenação e supervisão 

dos processos pedagógicos em ambientes escolares.  

 

§1º – As seguintes atividades discentes serão consideradas como pertinentes ao Estágio 

Supervisionado I:  

I. desenvolvimento de atividades pedagógicas vinculadas ao ensino de matemática 

por meio de projetos interdisciplinares, onde ocorrem fenômenos educativos, 

orientadas por professores lotados no IMTec;  

II. desenvolvimento de atividades pedagógicas vinculadas a projetos educacionais de 

caráter intervencionista, organizados por instituições de ensino formal ou não-

formal;  

III. desenvolvimento de atividades pedagógicas vinculadas a projetos educacionais, 

organizados por instituições de caráter não-educativo.  

 

§2º – Os projetos de Estágio se caracterizam por:  

I. serem condutas organizadas para atingir finalidades específicas;  

II. serem ações de caráter educacional organizadas de modo continuado ao longo de 

um semestre letivo; e  

III. possuírem um(a) coordenador(a) responsável pela organização e desenvolvimento 

das atividades nele previstas.  
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Art. 14 – As atividades do Estágio Supervisionado I podem ser desenvolvidas nos 

seguintes locais:  

I. instituições de ensino formal ou não-formal, preferencialmente públicas; e  

II. instituições públicas ou privadas de caráter não-educativo, desde que as ações 

desenvolvidas tenham um cunho exclusivamente pedagógico.  

 

 

 

SEÇÃO II – Dos Estágios Supervisionados II e III 

 

Art. 15 – A finalidade dos Estágios Supervisionados II e III é possibilitar ao discente a 

vivência da profissionalidade docente, em instituições escolares de ensino básico, em toda 

a sua plenitude, inserindo-o particularmente no processo de interação, planejamento, 

regência, avaliação, reflexão e crítica da práxis do professor de matemática. 

 

§1º – O Estágio Supervisionado II deverá ser realizado, preferencialmente, nos anos finais 

do Ensino Fundamental.  

 

§2º - O Estágio Supervisionado III deverá ser realizado, preferencialmente, no Ensino 

Médio. 

 

Art. 16 – Os Estágios Supervisionados II e III caracterizam-se pelo desenvolvimento de 

atividades que compreendam a pesquisa como princípio metodológico da formação e 

contemplem os seguintes aspectos:  

 

I. Vivências, reflexões e críticas diferenciadas, em meio ao universo escolar, 

promovidas pelas seguintes etapas formativas de trabalho: interação e regência. A 

etapa de interação tem por objetivo oportunizar ao(à) estagiário(a) ações iniciais 

junto ao alunado, as quais podem efetivar-se por meio de diferentes modos, tais 

como: participação em projetos desenvolvidos pela escola, trabalhos de monitoria 

acompanhados pelo(a) supervisor(a) de Estágio, assessoria à organização de 

ações/eventos, promovidos pela escola, com a participação dos alunos, dentre 

outras formas que permitam o amadurecimento do discente/estagiário(a) para o 

exercício da regência que ocorrerá na etapa posterior. A regência visa oportunizar 

ao(à) estagiário(a) a prática docente em sua plenitude, onde a assunção da sala de 

aula, por meio do desenvolvimento de ações docentes em uma ou mais turmas do 

ensino básico, torna-se elemento fundamental para as suas experiências 

profissionais futuras.  

II. Desenvolvimento de ações de ensino e pesquisa na escola-campo;  

 

Art. 17 – A carga horária dos componentes curriculares "Estágio Supervisionado II" e 

"Estágio Supervisionado III" será distribuída da seguinte maneira: 48 (quarenta e oito) 
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horas destinadas à orientação da organização do Estágio na escola campo, preparação dos 

planos de aula e elaboração do Relatório Final de Estágio e 88 (oitenta e oito) horas 

destinadas às atividades na escola campo, sendo que deste total, pelo menos 32 (trinta e 

duas) horas devem ser destinadas ao período de regência.  

 

 

 

 

SEÇÃO III  

 DOS RELATÓRIOS DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Art. 19 – O objetivo dos Relatórios Finais de Estágio é registrar o desenvolvimento das 

atividades de estágio, bem como a elaboração de um resumo expandido ou artigo sobre 

os desdobramentos das referidas atividades, com uma discussão crítica e reflexiva e 

conclusões. 

 

§1º – Deve ser elaborado um Relatório Final de Estágio para cada uma das disciplinas, 

Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II e Estágio Supervisionado III.  

 

§2º – Cada Relatório Final de Estágio deverá ser entregue, em versão digital, ao final das 

atividades das respectivas disciplinas e o resumo expandido ou artigo deverá ser 

publicado em evento institucional ou equivalente. 

 

§3º – Para auxiliar a construção do resumo expandido ou artigo, o(a) professor(a) 

orientador(a) poderá solicitar ao(à) estagiário(a) a entrega de relatório(s) parcial(is) ao 

longo do desenvolvimento do estágio. 

 

Art. 20 - A avaliação de cada Relatório Final de Estágio será realizada pelo(a) 

professor(a) orientador(a) de Estágio.  

Parágrafo Único – A aprovação do Relatório Final de Estágio é um dos requisitos 

necessários para aprovação na respectiva disciplina.  

 

Art. 21 - O Relatório Final de Estágio será considerado:  

I. aprovado: se o(a) discente apresentar o Relatório Final de Estágio no prazo 

estipulado pelo(a) professor(a) orientador(a) de Estágio e obtiver nota superior ou 

igual à média mínima exigida para aprovação pelo Regulamento Geral dos Cursos 

de Graduação da instituição; 

II. reprovado: se o(a) discente apresentar frequência inferior a 100% (cem por cento) 

da carga horária da disciplina;  

III. reprovado: se o(a) discente apresentar o Relatório Final de Estágio no prazo 

estipulado pelo(a) professor(a) orientador(a) e obtiver nota inferior à média mínima 
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exigida para aprovação no Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da 

instituição;  

IV. reprovado: se o(a) discente não apresentar o Relatório Final de Estágio no prazo 

estipulado pelo(a) professor(a) orientador(a), sem motivo justificado em base legal.  

 

 

CAPÍTULO IV  

 ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO 

  

Art. 22 – A finalidade do Estágio Curricular não-obrigatório é a de ampliar o 

desenvolvimento profissional do(a) discente, proporcionando-lhe a aquisição de 

conhecimentos que complementem a sua formação como professor de matemática, e 

como cidadão crítico e reflexivo.  

Parágrafo único: O Estágio Curricular não-obrigatório poderá ser desenvolvido a partir 

do terceiro semestre letivo do curso, durante o decorrer das atividades discentes dos 

alunos do Curso, desde que não interfiram no desenvolvimento do Estágio Curricular 

Obrigatório.  

 

Art. 23 – Serão enquadradas na categoria do Estágio Curricular não-obrigatório 

atividades vinculadas ao desenvolvimento profissional do(a) discente que, direta ou 

indiretamente, exijam a utilização intelectual de saberes de cunho matemático.  

 

§1º O Estágio Curricular não-obrigatório pode ser desenvolvido em empresas ou 

instituições públicas ou privadas que atendam a uma das atividades supracitadas.  

 

§2º As atividades desenvolvidas no Estágio Curricular não-obrigatório não devem ser 

caracterizadas como emprego, pois a finalidade do estágio é formativa enquanto que a do 

emprego é produtiva.  

 

Art. 24 – A carga horária do Estágio Curricular não-obrigatório será de, no máximo, 30 

(trinta) horas semanais.  

Parágrafo único – Há necessidade da compatibilidade entre o horário das atividades 

síncronas e/ou presenciais do(a) estudante no curso e o horário a ser desenvolvido no 

Estágio Curricular não-obrigatório. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 25 – Os casos omissos neste Regulamento serão analisados pela Coordenação de 

Estágio do Curso e aprovados em reunião do IMTec, ouvido o Núcleo Docente 

Estruturante do Curso.  
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Art. 26 – Este regulamento entrará em vigor na data da sua publicação e será 

implementado conforme o calendário do IMTec, revogando-se as disposições em 

contrário.  

 

 

 


