UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
COORDENAÇÃO DO CURSO DE FÍSICA

Requisitos e limites para contabilização da carga horária das
atividades:
AA 007 – Estágio Supervisionado;
AA185 – Estágio Supervisionado I;
AA186 – Estágio Supervisionado II;
AA187 – Estágio Supervisionado III;
AA188 – Estágio Supervisionado IV.

Requisito para
validação da carga
horária

Atividade

Carga horária
equivalente

Apoio na criação de feira
de
ciência,
mostra
científica ou pedagógica.
(Cada evento = 30 h)

Até 30 h / semestre

Atividade
em
sala
(correção de exercício ou
monitoria supervisionada)
(Cada atividade = 08 h)

Até 16 h / semestre

Correção de avaliação
bimestral
(Cada atividade = 06 h)

Até 06 h / semestre

Correção de avaliação não
formal:
trabalhos
e
pesquisas
(Cada atividade = 04 h)
Correção de lista
exercícios
(Cada lista = 06 h)

Entrega da ficha de
atividades de estágio
devidamente assinada pelo
Supervisor.

Até 04 h / semestre

de

Até 06 h / semestre

Elaboração de avaliação
bimestral
(Cada avaliação = 06 h)

Até 06 h / semestre

Elaboração de lista
exercícios
(Cada lista = 06 h)

Até 06 h / semestre

Frequência em sala
(Cada tempo = 01 h)

de

Mínimo de 25 h /
semestre, das quais 04 h
deverão ser de regência.
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Identificação dos aspectos
físicos da Unidade Escolar
(Observação e descrição do
aspecto físico do lugar,
como número de salas,
banheiros,
sala
de
professores, etc.)
(Cada identificação = 05 h)

Entrega do formulário Até 05 h / semestre
próprio
preenchido
e
assinado pelo supervisor de
Estágio.

Identificação dos aspectos
administrativos da Unidade
Escolar (Organização da
escola,
número
de
professores,
calendário
escolar, etc)
(Cada identificação = 10 h)

Entrega do formulário Até 10 h / semestre
próprio
preenchido
e
assinado pelo supervisor de
Estágio.

Identificação dos aspectos
pedagógicos da disciplina
(Planejamento, dinâmica e
recursos pedagógicos, tais
como data das avaliações,
livro base utilizado, etc)
(Cada identificação = 15 h)

Entrega do formulário Até 15 h / semestre
próprio
preenchido
e
assinado pelo supervisor de
Estágio.

Participação em conselho
de classe
(Cada reunião = 04 h)

Até 04 h / semestre

Preparação de atividade
experimental
real/virtual
para apoio em sala
(Cada atividade = 10 h)

Entrega da ficha de
atividades de estágio
devidamente assinada pelo
Supervisor.

Até 10 h / semestre

