
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 138, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019

  
Regimento do Estágio Curricular Supervisionado,
do curso de Licenciatura em Física - PPC 2005,
campus de Ji-Paraná

O Conselho Superior Acadêmico - CONSEA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo ar�go
1º e considerando:

Minuta (0124087)

Despacho CONSEC-JP (0133811);

Parecer nº 72/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, da relatora Evanice de Almeida Pinto;
(0237465)

Decisão da Câmara de Graduação de 03.10.2019 (documento 0249314);

Homologação da Presidência dos Conselhos Superiores (documento 0256843);

Deliberação na 102ª sessão Plenária, em 24.10.2019,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar o Regimento do Estágio Curricular Supervisionado em Licenciatura em Física - PPC
2005, campus de Ji-Paraná, nos termos do documento anexo a este e documento SEI 0265512. 

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico

Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em 11/11/2019, às 16:27,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


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 0265494 e o código CRC
5FEB0AC4.

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 138/CONSEA, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Regimento do Estágio Curricular Supervisionado do curso de Licenciatura em Física - PPC 2005, do campus de Ji-Paraná

 

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES

 

Art. 1º O Estágio Supervisionado é componente curricular pertencente ao núcleo de formação específica do Curso de
Licenciatura em Física e cons�tui um conjunto de a�vidades de ensino que visa a desenvolver, por meio de processo
crescente de complexidade, estudos prá�cos e vivências, por meio de metodologias que garantam a união teoria e
prá�ca, uma vez que a formação do professor de Física não se desvincula da formação do pesquisador em Física.

Art. 2º As a�vidades do Estágio Supervisionado contemplarão planejamento, execução, avaliação e documentação de
projeto de docência que esteja em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física, assim
como com o projeto educa�vo da ins�tuição escolar onde o estágio será realizado.

Parágrafo único. O Estágio Supervisionado terá como alvo o ensino mediante a observação, regência e
par�cipação do estagiário nas demais a�vidades escolares em andamento, referentes aos nonos anos e aos
anos finais da Educação Básica.

 

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

 

Art. 3º São obje�vos do Estágio Curricular Supervisionado:

I – integrar o acadêmico no meio e nas condições do mercado de trabalho;

II – exercitar e alicerçar sua didá�ca frente às dificuldades por ele enfrentadas no dia a dia da escola;

III – dar segurança ao acadêmico numa sala de aula, onde deverá atuar na condição de professor;

IV – favorecer a u�lização das estratégias metodológicas para o exercício da docência;

V – propiciar ao acadêmico a vivência de a�vidades e dos problemas co�dianos inerentes à função de docente.

 

CAPITULO III
DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO

 

Art. 4º O Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura em Física será composto das disciplinas “Estágio
Supervisionado I” e “Estágio Supervisionado II”, conforme Projeto Pedagógico do Curso.

§ 1º Na matriz curricular do curso, as disciplinas estão distribuídas da seguinte forma:

I - estágio supervisionado I no 6º período do curso

II - estágio supervisionado II no 7º período do curso. 

§ 2º Embora as disciplinas de Estágio Supervisionado não apresentem pré-requisitos obrigatórios, é
recomendado que o discente curse as disciplinas listadas como pré-requisitos sugeridos das disciplinas de
estágio (Introdução ao Processamento de Dados, Psicologia da Educação, Instrumentação para o Ensino de

http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Ciências, Didá�ca no Ensino de Física e Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Física para Estágio Supervisionado I;
Estágio Supervisionado I para Estágio Supervisionado II).

Art. 5º Cada uma das disciplinas de Estágio Supervisionado deverá ter suas a�vidades desenvolvidas em uma etapa
específica da Educação Básica:

I - estágio supervisionado I deverá ser executado em turmas do 9º ano do Ensino Fundamental, junto ao
professor da disciplina de Ciências, e/ou 1º ano do Ensino Médio, junto ao professor da disciplina de Física;

II - estágio supervisionado II deverá ser executado em turmas do 2º e/ou 3º ano do Ensino Médio, junto ao
professor da disciplina de Física.

Art. 6º Cada disciplina que compõe o Estágio Supervisionado terá carga horária total de 200 horas, compreendendo,
assim, 400 horas de a�vidades de estágio.

§ 1º A carga horária de cada disciplina de estágio será distribuída da seguinte forma:

I – elaboração de Plano de Trabalho de Estágio e Relatório de a�vidades: 20 horas;

II – observação e pesquisa: 20 horas;

III – planejamento de aula: 20 horas;

IV – regência de classe: 140 horas.

§ 2º A par�cipação do acadêmico em conselhos de classe, reuniões de pais, encontro pedagógicos, feiras de
ciências/conhecimentos e em outras a�vidades associadas ao exercício da docência em ambiente escolar
poderão ser computadas na carga horária de a�vidade de regência de classe.

§ 3º O acadêmico que exerça a�vidade docente no ensino de Ciências no nono ano do Ensino Fundamental ou
de Física nos anos do Ensino Médio poderá aproveitar 70% da a�vidade da regência de classe, desde que
atuando na etapa exigida pela disciplina. 

§ 4º O acadêmico que exerça a�vidade docente no ensino de Ciências dos sextos aos nonos anos do Ensino
Fundamental ou de Física nos anos do Ensino Médio poderá aproveitar até 50% da a�vidade da regência de
classe, quando não atuando na etapa exigida pela disciplina cursada. 

§ 5º O acadêmico que exerça a�vidade docente no ensino de outros componentes curriculares da Educação
Básica poderá aproveitar até 30% da a�vidade da regência de classe, independente da etapa em que esteja
atuando. 

§ 6º O acadêmico que par�cipar do Programa de Iniciação à Docência – PIBID, do Programa de Residência
Pedagógica ou outros programas da mesma natureza poderá aproveitar até 50% da sua a�vidade da regência de
classe, desde que atuando na etapa exigida pela disciplina, e até 30% da a�vidade da regência de classe, quando
não atuando na etapa exigida pela disciplina cursada. 

§ 7º O aproveitamento de a�vidades de regência de classe previstos nos parágrafos 4º ao 6º somente ocorrerá
se a a�vidade for realizada durante o período em que o docente es�ver matriculado na disciplina onde fará o
aproveitamento.

§ 8º O acadêmico que �ver interesse de solicitar um dos aproveitamentos previstos nos parágrafos 4º ao 6º
deve comunicar, formalmente, seu interesse ao professor da disciplina dentro de 30 (trinta) dias a par�r do
primeiro dia de aula da disciplina, junto do seu Plano de Trabalho de Estágio.

§ 9º A jornada de a�vidade em estágio não deve ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.

Art. 7º Os Estágios Supervisionados devem ser executados em ins�tuições de ensino públicos e/ou privadas, desde
que apresentem condições adequadas para proporcionar experiências que contribuam para a formação profissional
do acadêmico, incluindo:

I – planejamento e execução conjunta das a�vidades de estágio;

II – existência de profissionais atuantes com desempenho nos campos específicos do estágio;

III – infraestrutura material e recursos humanos que garantam a supervisão e as condições necessárias para a
realização do estágio;

IV – aceitação das normas que regem os estágios do Departamento Acadêmico de Física de Ji-Paraná – DEFIJI –
da Universidade Federal de Rondônia, assim como do uso dos modelos de formulários para assinatura dos
termos de compromisso.

 



CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

 
 

Art. 8º O Estágio Curricular deverá ser orientado pelo professor responsável pela disciplina de Estágio
Supervisionado.

Art. 9º Ao professor orientador de estágio cabe:

I – o trabalho de organização, planejamento das a�vidades e avaliação dos acadêmicos;

II – orientar o estagiário na elaboração do Plano de Trabalho de Estágio, do Relatório Final de estágio, assim
como no preenchimento dos termos de compromisso e demais formulários exigidos no estágio;

III – oferecer acompanhamento pedagógico das a�vidades desenvolvidas ao longo da realização do Estágio
Curricular Supervisionado;

IV – informar ao estagiário sobre normas, procedimentos e critérios de avaliação do estágio;

V – dar assistência ao estagiário, propiciando que o mesmo cumpra sa�sfatoriamente as etapas do Estágio
Supervisionado, de acordo com o previsto no Anexo A – “Metodologia das disciplinas de estágio
supervisionado”;

VI – contatar em conjunto com os(as) acadêmicos(as) as Ins�tuições que se habilitam como campo de estágio,
para realização do Estágio Supervisionado;

VII – elaborar uma forma de controle e registro para acompanhamento e avaliação do desenvolvimento efe�vo
e progressivo do estagiário;

VIII – encaminhar à Secretaria Geral o registro de frequência e notas.

Art. 10. O Estágio Curricular deverá ser supervisionado pelo professor da turma onde o discente desempenhar as
a�vidades do estágio.

Parágrafo único. Sendo impossível que o professor faça a supervisão do discente, esse papel poderá ser
desempenhado pelo supervisor educacional, orientador educacional ou agente da direção do estabelecimento
de ensino onde o estágio for aplicado.

Art. 11. Ao professor supervisor de estágio cabe:

I – inserir o estagiário na unidade concedente, orientá-lo e informá-lo quanto às normas dessa unidade;

II – acompanhar, orientar e supervisionar o estagiário durante a realização de suas a�vidades;

III – controlar a frequência do acadêmico estagiário, por meio da Ficha de Acompanhamento de Frequência –
Fase de Observação, e da Ficha de Acompanhamento de Frequência – Fase de Docência;

IV – avaliar a atuação do acadêmico na ins�tuição de ensino por meio do preenchimento da Avaliação de
Observação das Docências e da Ficha de Avaliação das Docências;

V – conceder informações acerca das a�vidades do acadêmico estagiário quando solicitado pelo professor
orientador ou por profissional autorizado pelo DEFIJI.

Art. 12. Ao estagiário compete:

I – informar-se e cumprir as normas e regulamentos do estágio;

II – definir com o professor responsável o período e as condições para cumprimento do seu estágio (datas,
períodos, horários);

III - elaborar plano de trabalho de estágio sob orientação do professor em até 30 dias corridos contados a par�r
do início do período de cada estágio;

IV – cumprir o Plano de Trabalho de Estágio que foi estabelecido;

V – apresentar relatórios ao professor coordenador;

VI – respeitar o sigilo da unidade concedente do estágio e obedecer as normas por ela estabelecidas;

VII – comunicar por escrito, de imediato, ao responsável pelo estágio nas unidades acolhedoras e/ou unidades
escolares, a sua ausência quando jus�ficada e, concomitantemente, ao professor responsável pela disciplina;



VIII – Entregar no prazo es�pulado os formulários, fichas, caracterizações e outros documentos relacionados ao
estágio.

 

CAPÍTULO V
DA METODOLOGIA

 

Art. 13. A a�vidade de estágio, parte integrante da disciplina de Estágio Supervisionado será dividida em três etapas,
sendo Observação e Pesquisa, Planejamento de Aulas e Regência de Classe.

Parágrafo único. A descrição das etapas a serem cumpridas nas disciplinas de Estágio Supervisionado, as
orientações e os demais formulários estão disponíveis como anexos deste regimento, da seguinte forma: 

a) Anexo A – Metodologia das disciplinas de estágio supervisionado;

b) Anexo B – Orientações para elaboração do Plano de Trabalho de Estágio

c) Anexo C – Termo de compromisso;

d) Anexo D – Carta de encaminhamento do(a) estagiário(a);

e) Anexo E – Termo de autorização da Escola

f) Anexo F – Ficha de acompanhamento de Frequência: Fase de observação;

g) Anexo G – Avaliação das observações das docências;

h) Anexo H – Orientações para a fase de observação;

i) Anexo I – Roteiro para planejamento de aulas;

j) Anexo J – Orientações gerais para a realização da docência;

k) Anexo K – Ficha de acompanhamento da frequência: Fase de docência;

l) Anexo L – Ficha de avaliação das docências;

m) Anexo M – Orientações para a elaboração do relatório final.

 

CAPÍTULO VI
DA AVALIAÇÃO

 

Art. 14. Para aprovação em cada uma das disciplinas do Estágio Supervisionado serão adotados os mesmos critérios
que são exigidos para os demais componentes curriculares do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física,
ou seja, no mínimo 75% de frequência e 60 pontos.

I – A frequência do discente matriculado em uma das disciplinas de estágio será apurada pelo professor da
disciplina, que deverá considerar as Fichas de Acompanhamento de Frequência das fases de Observação e de
Docência e o comparecimento do discente às a�vidades programadas. 

II – A avaliação do acadêmico será exercida pelo professor de Estágio considerando as aulas apresentadas ao
professor da disciplina de estágio e o Relatório de A�vidades, subsidiado pela Avaliação das observações das
Docências e pela Ficha de Avaliação das Docências, preenchidas pelo(s) supervisor(es) da(s) escola(s) e/ou
ins�tuição(ões) onde tais a�vidades foram realizadas.

Parágrafo único. São critérios para serem avaliados quanto à prá�ca de Estágios:

I - frequência, assiduidade, pontualidade nas a�vidades de estágio e regência no espaço escolar e nas
Ins�tuições Acolhedoras;

II - clareza metodológica e consistência teórica para elaboração do plano de trabalho, plano de aula e relatório
final de a�vidades desenvolvidas, seguindo o referencial teórico/metodológico e as normas da ABNT;

III - desempenho sa�sfatório na execução das a�vidades e na regência em sala de aula;

Art. 15. Caso ocorra reprovação no úl�mo período, o(a) acadêmico(a) não poderá colar grau.

Art. 16. O(a) acadêmico(a) que se encontrar em licença para tratamento de saúde ou licença maternidade, mesmo
amparado(a) por lei, deve cumprir a carga horária prevista para o estágio, com reposição das horas, em comum



acordo com o professor responsável pelo estágio.

 

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 17. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Conselho de Departamento,
observadas as normas que regulamentam a Ins�tuição, assim como as disposições legais vigentes.

Art. 18. O presente Regulamento das Disciplinas de Estágio Supervisionado para o Curso de
Licenciatura em Física – Matriz Curricular do PPC de 2005 foi aprovado pelo Conselho de Departamento em reunião
ordinária realizada em 12/03/2019, conforme legislação vigente, passando a ter validade a par�r do início do
próximo período le�vo do curso, no 1º semestre do ano de 2019.

 
 

Comissão de Elaboração do regimento de Estágio:
TAE Me. Marconi Henrique Xavier da Costa e Prof. Me. Antônio Francisco Cardozo

 

ANEXOS A - M
Documento SEI 0265512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: Processo nº 999119639.000003/2018-99 SEI nº 0265494


