
Anexo II – Regulamento de Estágio Curricular 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I, II e III E PRÁTICA DE ENSINO 
 

TÍTULO l 

 

ESTÁGIO 

 

CAPÍTULO 1 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

 

Art. 1° O Estágio Supervisionado I, II e III, disciplinas pedagógicas integrantes 
dos cursos de Formação de Professores da Faculdade de Apucarana, 
(FAP) desenvolver-se-á de acordo com as normas estabelecidas neste 
regulamento, e propicia a formação profissional para o exercício do 
magistério no Ensino Fundamental e Médio. 

 

Art. 2° O Estágio Curricular é caracterizado como um conjunto de atividades de 
aprendizagem profissional e cultural proporcionado ao estudante pela 
participação em situações reais da vida e de seu meio, realizadas sob 
responsabilidade e coordenação dos Colegiados de Cursos e 
Supervisores de Estágios. 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E FINALIDADE 

 

Art. 3° O Estágio Curricular tem como objetivos: 

I. propiciar o exercício da competência técnica compromissada 
com a realidade do país na busca de uma sociedade mais justa; 

II. oferecer uma consistente base conceitual, criar a preocupação 
com o processo ensino-aprendizagem e propiciar experiência 
efetiva da realidade escolar; 



III. gerar condições para a compreensão da tarefa educativa como 
um ato político de compromisso e solidariedade; 

IV. propiciar, numa dialética teórico-prática, a tradução do conteúdo 
ensinado na Faculdade para os níveis do Ensino Fundamental e 
Médio, por meio de um pensamento essencialmente crítico; 

V. desenvolver o espírito de investigação e atitude científica para a 
solução de problemas. 

 

Art. 4° O Estágio Supervisionado tem como finalidades: 

I. viabilizar aos estagiários a reflexão teórica sobre a prática para 
que se consolide a formação do professor de Ensino 
Fundamental e Médio; 

II. oportunizar aos estagiários o desenvolvimento de habilidades e 
comportamentos necessários à ação docente; 

III. oportunizar aos estagiários o intercâmbio de informações e 
experiências concretas que os preparem para o efetivo exercício 
da profissão; 

IV. oportunizar aos estagiários vivência real e objetiva junto às 
escolas de Ensino Fundamental e Médio, levando em 
consideração a diversidade de contexto sócio-cultural e físico da 
escola e dos alunos.  

 

TÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIDÁTICA 

 

CAPÍTULO I 

CARGA HORÁRIA 

 

Art. 5° A carga horária prevista para o Estágio Curricular de cada curso consta 
do Projeto Pedagógico do respectivo curso. 

 

Parágrafo único. Os alunos que exercem atividade docente regular na 
educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio 
curricular supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas, a 
critério do Colegiado de Curso. 

    



Art. 6º Os Estágios Supervisionados devem ser cumpridos dentro dos períodos 
letivos regulares. 

 

Parágrafo único. A realização do estágio em época diferenciada pode ser 
aprovada de acordo com as necessidades do plano de estágio 
proposto, a juízo do Colegiado do Curso. 

 

CAPÍTULO II 

CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

Art. 7° Art. 7° O Estágio Supervisionado curricular é obrigatório.  

 

Parágrafo único. Os Estágios de Regências (Ensino Fundamental e Médio) 
deverão ser realizados em Estabelecimentos Estaduais ou Particulares 
do município de Apucarana.  

Art. 8° Para o desenvolvimento do estágio são consideradas, pelo Coordenador 
de Estágio dos Cursos de Formação de Professores da FAP, em 
relação à entidade concedente: 

I. aceitação das condições de supervisão e avaliação do 
estágio; 

II. anuência e acatamento das normas disciplinares dos 
estágios a FAP - Faculdade de Apucarana; 

III. celebração de convênio com a Faculdade e de termo de 
compromisso com o aluno. 

 

CAPÍTULO III 

ATIVIDADES 

 

Art. 9° A Prática de Ensino, sob a forma de Estágio Supervisionado, como 
componente acadêmico, fornece ao aluno, como futuro professor, 
acesso ao conhecimento das tendências atuais da educação e 
experiências profissionais por meio do exercício da competência 
técnica, em três momentos: 

I. a Faculdade - no preparo das atividades de Estágio; 



II. nos estabelecimentos oficiais do Ensino Fundamental e/ou 
Médio, efetivando o Estágio; 

III. a Faculdade, posteriormente, para análise e avaliação. 
 

 

Art. 10 . Estágio Supervisionado ocorrerá, sempre que possível, da seguinte 
forma: 

I. O primeiro contato com a administração e o serviço de 
supervisão da escola dar-se-á por intermédio do professor, 
objetivando a coleta de informações relativas ao 
desenvolvimento das atividades como, número de turmas e 
período de funcionamento, etc. 

II. As informações obtidas deverão ser repassadas aos estagiários 
e subsidiarão o cronograma do estágio. 

III. O Estágio Supervisionado deverá ser desenvolvido sob duas 
modalidades: convencional e não convencional; 

a) por convencional entende-se o estágio executado através das 
etapas de observação, participação e direção de classe, no 
Ensino Fundamental e/ou Médio. 

b) Por não convencional compreende as atividades, de forma e 
tempos variados, que visam enriquecer a formação do 
licenciando, através de visitas, mini-cursos, oficinas, palestras e 
projetos, entre outros. 

c) Parágrafo único: a distribuição da carga horária para cumprimento 
dessas duas modalidades será flexível e adequada aos objetivos 
do curso. 

 

IV. Art. 11 As atividades desenvolvidas pelo estagiário devem ser 
especificadas no plano de estágio previamente elaborado pelo 
Coordenador de Estágio da FAP. 

 

V. Parágrafo único. Os itens que devem constar no plano de 
estágio são os especificados no modelo elaborado pelo 
professor da disciplina de Estágio juntamente com o professor 
de Didática. 

 

Art. 12 A programação de estágio deve ser elaborada até o início de cada 
período letivo pelo Coordenador de Estágio e aprovada pelo 
respectivo Colegiado do Curso. 



 

CAPÍTULO IV 

SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 13. A Supervisão do Estágio é realizada pelos professores Supervisores de 
Estágio do curso.                                  

 

Art. 14. Sempre que necessário o supervisor de estágio poderá dispor de 
auxiliares para a supervisão direta dos alunos nos estabelecimentos 
oficiais do Ensino Fundamental e Médio. 

 

Parágrafo único. Somente podem auxiliar na supervisão de estágio, docente do 
respectivo curso, respeitada a sua área de formação e experiência 
profissional. 

 

Art. 15. A supervisão de estágio é desenvolvida diretamente pelo Professor 
Supervisor, por meio de orientação e acompanhamento do estagiário 
mediante observação contínua das atividades desenvolvidas nos 
campos de estágio, ao longo de todo o processo, desde sua 
elaboração até a avaliação do relatório final. 

 

CAPÍTULO V 

ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 16. Compete ao Coordenador do Estágio da FAP: 

I. coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades 
pertinentes ao estágio, em conjunto com os demais professores 
supervisores; 

II. entrar em contato com os estabelecimentos oficiais do Ensino 
Fundamental e Médio, ofertantes de estágio, para análise das 
condições do estágio, tendo em vista a celebração de convênios e 
acordos, quando for o caso; 



III. providenciar e assinar, pela Faculdade, os termos de compromisso 
a serem firmados entre alunos e estabelecimentos oficiais do 
Ensino Fundamental e Médio, concedentes de estágio; 

IV. cumprir integralmente as normas estabelecidas neste regulamento. 
V. organizar e manter atualizado um sistema de documentação e 

cadastramento de estágio, registrando os estabelecimentos 
envolvidos e o número de estagiários de cada período de estágio; 

VI. realizar, sempre que necessário, reuniões com os professores 
supervisores de estágio, com os coordenadores dos 
estabelecimentos oficiais do Ensino Fundamental e Médio, 
campos de estágio, para discussão de questões relativas a 
planejamento, organização, funcionamento, avaliação e controle 
das atividades de estágio, e, análise de critérios, métodos e 
instrumentos necessários a seu desenvolvimento; 

VII. realizar e divulgar a cada período de estágio, junto com os 
supervisores, um estudo avaliativo a partir da análise do 
desenvolvimento e resultados do estágio, visando avaliar sua 
dinâmica e validade em função da formação profissional, 
envolvendo aspectos curriculares e metodológicos. 

 

Art. 17 Compete ao Professor e/ou Supervisor de Estágio Supervisionado: 

I. fazer cumprir a programação das atividades pertinentes ao 
estágio; 

II. orientar o estagiário na elaboração do plano de estágio; 
III. encaminhar o plano de estágio e o Termo de Compromisso de 

cada aluno para as devidas assinaturas; 
IV. orientar, acompanhar e avaliar o estagiário no desenvolvimento 

de todas as atividades relacionadas ao estágio; 
V. estabelecer um sistema de acompanhamento permanente com os 

profissionais responsáveis pêlos campos de estágio; 
VI. apreciar e aprovar os relatórios de estágio elaborados pelo 

estagiário, encaminhando-os ao Coordenador de Estágio dos 
Cursos de Formação de Professores da FAP para as demais 
providências; 

VII. supervisionar o estágio por meio de acompanhamento do plano 
de estágio, por observação contínua, direta e indireta, das 
atividades programadas nos campos de estágio durante todo o 
processo; 

VIII. orientar os trabalhos dos auxiliares de estágio; 
IX. indicar as fontes de pesquisa e de consulta necessárias à 

solução das dificuldades encontradas; 



X. manter contatos periódicos com a administração e com o regente 
de classe, na busca do bom desenvolvimento do estágio, 
intervindo sempre que necessário. 

 

Art. 18 Compete ao estagiário: 

I. observar os regulamentos e exigências do campo de estágio; 
II. elaborar o plano de estágio sob orientação do Professor 

Supervisor; 
III. permanecer no local do estágio até o final do tempo 

regulamentado, obedecendo sempre os horários previstos; 
IV. realizar as atividades previstas no plano de estágio, bem como, 

manter um registro atualizado de todas elas; 
V. comunicar e justificar com antecedência, ao responsável pelo 

campo de estágio e ao Professor Supervisor, sua ausência em 
atividade prevista no plano de estágio; 

VI. repor as atividades previstas no plano de estágio, cuja justificativa 
de ausência tenha sido aceita pelo responsável pelo campo de 
estágio e pelo Professor Supervisor; 

VII. participar das atividades determinadas pelo Professor Supervisor; 
VIII. entregar ao Professor Supervisor, em data previamente fixada, o 

relatório abrangendo todos os aspectos relativos ao estágio; 
IX. manter, em todas as atividades desenvolvidas durante o estágio, 

uma atitude de ética conveniente ao desempenho profissional. 
X. discutir com o professor regente de classe o planejamento e a 

execução das atividades propostas. 
 

Art. 19 Compete ao Colegiado do Curso: 

I. emitir parecer sobre o Regulamento de Estágio Curricular do 
Curso e encaminhá-lo ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão para aprovação; 

II. aprovar, em cada período, a respectiva programação inicial 
referente ao plano de estágio e o relatório final das atividades do 
estágio curricular; 

III. convocar sempre que necessário ou a pedido deste, o 
Coordenador de Estágio dos Cursos de Formação de Professores 
da FAP para, em reunião do Colegiado, discutir questões 
relativas ao planejamento, organização, funcionamento, avaliação 
e controle das atividades de estágio e análise de critérios, 
métodos e instrumentos necessários ao seu desenvolvimento. 

 

CAPÍTULO VI 



CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 20 Os Estágios Supervisionados I, II e III terão critérios de avaliação 
próprios: 

 

Estágio I 

1º Bimestre 

Prova bimestral peso 7,0 

Provas Formativas peso 3,0 

2°Bimestre 

Prática pedagógica (microensino) peso 7,0 

Provas Formativas peso 3,0 

Obs.: As provas formativas serão constituídas de seminários, desenvolvimento 
de planejamentos de aulas, participação em debates, e outras 
atividades desenvolvidas durante as aulas. 

 

Estágios II e III 

1º Bimestre 

Prática Pedagógica (microensino) -7,0 

Relatório parcial de estágio- 3,0 

 

2º Bimestre 

Estágio de Regência  (Ensino Fundamental ou Médio) – 7,0 

Relatório final de estágio – 3,0 

 

Art. 21 A avaliação do estágio supervisionado fica condicionada à observância 
dos seguintes aspectos: 

I. frequência e participação nas aulas; 
II. cumprimento satisfatório das tarefas; 



III. elaboração, condução e execução das atividades, quando 
regente de classe; 

IV. preparação e apresentação de seminários; 
V. outros tipos de trabalhos ou atividades. 

VI. entrega do relatório final do estágio.  
 

Art. 22 O aluno somente poderá iniciar seu estágio de regência após 
entregar  o planejamento ao professor supervisor.   

  

Art. 23 Poderão fazer parte da avaliação as observações feitas pelo 
professor regente de classe e pela equipe técnico-pedagógica do 
campo de estágio. 

 

Art. 24 O aluno estagiário, quando regente de classe, após ter cumprido 
25% (vinte e cinco por cento) de horas/aula que deve ministrar, 
pode ser afastado da regência, pelo Supervisor, se sua atuação 
oferecer prejuízo à aprendizagem dos alunos do Ensino 
Fundamental e Médio envolvidos. 

 

§ 1° O Supervisor de Estágio deve apresentar, por escrito, ao Coordenador 
de Estágio dos Cursos de Formação de Professores da FAP a 
decisão do afastamento, com visto do responsável pelo campo de 
estágio. 

 

§ 2° O aluno estagiário afastado, deverá refazer o estágio em uma nova turma, 
e se o problema persistir o estágio deve ser interrompido 
definitivamente. 

 

§ 3° O aluno estagiário, mesmo afastado, deve ser avaliado. 

 

Art. 25. Tendo em vista as especificidades didático-pedagógicas da disciplina, 
não haverá, para o estagiário, nova oportunidade de estágio, revisão de 
avaliação e realização de exame final, bem como, não lhe será 
permitido cursá-la em dependência, a exceção  do estágio I onde as 
características da disciplina permitem a dependência. 



 

CAPÍTULO VIl 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO 

 

Art. 26. O Relatório Final do Estágio Curricular do Curso, deve estar de acordo 
com as normas da A.B.N.T. (Associação Brasileira de Normas e 
Técnicas) e  deve ter como parâmetros: 

I. Introdução; 
II. Desenvolvimento: 

Relato detalhado das atividades desenvolvidas durante o estágio de 
observação, participação e direção de classe; 

Relato sobre a prática pedagógica (microensino) desenvolvida em sala de 
aula juntamente com os demais alunos; 

Análise das atividades e seu desenvolvimento. 

III. Conclusão; 
Considerações finais sobre o estágio, considerando pontos positivos e 
negativos durante seu desenvolvimento. 

IV. Referências bibliográficas. 
V. Anexos  

Tabela geral de presença de estágio com as devidas assinaturas e carimbos 
da escola o qual foi desenvolvido o estágio; 

Demais documentos comprobatórios do estágio. 

Parágrafo único. O não fornecimento dos documentos necessário, por parte do 
acadêmico, para a avaliação do estágio nas datas previstas implicará a 
reprovação do mesmo.  

 

TÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 27 Os casos omissos neste Regulamento devem ser resolvidos pelo 
Coordenador de Estágio dos Cursos de Formação de Professores da 
FAP, ouvido o Colegiado do Curso, e as demais partes envolvidas, em 



concordância com o que dispõe o Regulamento Geral dos Estágios na 
FAP – Faculdade de Apucarana. 

 

Art. 29 A FAP deverá adquirir apólice de seguro coletivo para os estagiários da 
Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, no início de cada período 
letivo. 

 

Parágrafo único. Caberá à Coordenação ou Diretoria de Assuntos Acadêmicos 
o encaminhamento da relação nominal dos alunos matriculados no 
Estágio Supervisionado, com objetivo de atender ao disposto no “caput” 
deste artigo. 

 


