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ESTÁGIO LICENCIATURAS 

Res. 731 Proposta 

Substitui as referências ao Decreto 

87497/82 e Lei . 6494/77 

Lei 11788/2008 

(transversal) 

Artigo 1º §1º Inciso III (princípios) - retirou: “...bem como lidar com a 

diversidade.” e acrescentou “atuar na 

educação básica” – art. 1º Inciso III 

Artigo 1º  (princípios) Inclusão do inciso no IV no art. 1º- 

“exercício da docência que valorize a 

diversidade étnico-racial, de gênero, 

sexualidade, faixa geracional e de 

direitos humanos, além da educação 

de pessoas com deficiências, 

transtornos globais do 

desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação;” 





Res. 731 Proposta 

Artigo 1º §2º Inciso I  

(configuração de estágio curricular) 

 

Artigo 1º parágrafo único Inciso I - 

Substituição da expressão 

“...atendimento das necessidades 

sociais,...” por “... exercício da 

docência, ...” 

Artigo 2º (bolsa) Artigo 2º - Inserção de dois 

parágrafos relacionados ao 

pagamento de bolsa, bem como, o 

piso do valor da mesma 

Artigo 3º  (seguro) Artigo 3º - Inserção de dois 

parágrafos relacionados ao seguro 

contra acidente pessoais 
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Artigo 4º (locais de estágio) 

 

 

Artigo 4º - Inserção de um parágrafo 

único relativo a possibilidade de 

interveniência de agentes 

integradores para o estágio não 

obrigatório. 

Artigo 6º (EC obrigatório) Artigo 6º - Inserção “...e regulamento 

de estágio de cada curso ...” 

Parágrafo único do artigo 6º 

Artigos 7º e 8º  

(EC obrigatório) 

 

Artigo 6º - incorporação do parágrafo 

único do artigo 6º, dos artigos 7º e 

8º, com acréscimo de 5 parágrafos 

relativos a: carga horária, período de 

realização e aproveitamento do 

estágio 
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Artigo 9º (coordenador de estágios 

do curso) 

Artigo 7º - inclui a figura do professor 

orientador e o regulamento de 

estágio do curso 

Artigo 11 (atividades de estágio) 

 

 

Artigo 9º - substituição do termo 

“Projeto de ensino e pesquisa” por 

“projeto de estágio” e a 

obrigatoriedade do relatório 

semestral. 
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