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CAPÍTULO I 

 

DA DEFINIÇÃO 

 

Art. 1º. O Estágio Supervisionado constitui o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 

no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do estudante. (Lei nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008). 

 

§ 1º. O Estágio integra o itinerário formativo do licenciando como atividade obrigatória, definida 

como pré-requisito no projeto pedagógico do curso para aprovação e obtenção do diploma. (Lei 

nº 11.788, de 25 de setembro de 2008). 

 

§ 2º. Realiza-se por um conjunto de atividades de aprendizagem social, profissional e cultural que 

podem assumir características de ensino, de pesquisa e de extensão, conforme a Deliberação nº 

124, de 27 de abril de 2009, aprovada pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ.  

 

Art. 2º. Adequando-se às demandas por mudanças no processo de formação de docentes, o curso 

de Licenciatura em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro compreende o 

Estágio como um “campo de conhecimento” cujo eixo principal é o da pesquisa e da docência, 

vinculado ao desenvolvimento de projetos educativos, segundo as demandas encontradas pelas 

comunidades escolares onde os licenciandos realizarão os seus estágios. 

 

Parágrafo Único. O Estágio é compreendido dentro do processo de formação de docentes como 

sujeitos capazes de construir conhecimento sobre o ensino, sobre a investigação e sobre a 

reflexão crítica acerca das suas atividades educativas em ambiente escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º. O Estágio Supervisionado tem por finalidade: 

 

I. Eliminar, paulatinamente, as barreiras tradicionais que separam a licenciatura (campo das 

práticas pedagógicas) do bacharelado (campo das práticas de pesquisa nas áreas específicas do 

conhecimento histórico); 

 

II. Proporcionar ao aluno a oportunidade de desenvolver atividades pedagógicas nos níveis da 

educação básica em escolas da rede pública, privada ou ainda em projetos educacionais 

desenvolvidos por instituições não acadêmicas, legalmente constituídas, desde que mantenham 

convênio com a UFRRJ;  

 

III. Analisar a prática docente em salas de aula de História dos ensinos fundamental e médio; 

 

IV. Construir o planejamento de uma unidade de ensino referenciado nos conteúdos curriculares 

de história para alunos dos ensinos fundamental (6º ao 9º ano) e médio, sugeridos pelos PCN’s ou 

conforme demandas apresentadas pela comunidade escolar. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

Art. 4º. O Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura em História/UFRRJ/Seropédica será 

realizado em instutições de ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos 

(EJA) ou ainda em projetos educacionais desenvolvidos por instituições não acadêmicas, 

legalmente constituídas, desde que conveniadas com a Universidade Federal Rural do Rio 

Janeiro, firmando acordo para esta finalidade. 

 



 

Art. 5º. Caberá à Comissão de Estágio e ao colegiado do curso de História a observação do 

Artigo (supra). 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA CARGA HORÁRIA E DA ESTRUTURA 

 

Art. 6º. A duração do Estágio Supervisionado obedece à legislação do Conselho Nacional de 

Educação através da Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, a qual instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores da educação básica, em nível 

superior, tornando obrigatória uma carga horária de 400 hs (quatrocentas horas) em curso de 

Graduação de Licenciatura Plena. 

 

Art. 7º. O Estágio Supervisionado está planejado dentro de uma carga horária total de 

programado para 400 horas, distribuídas da seguinte forma: 

 

a) 

 

PLANO DE TRABALHO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

TOTAL: 100 HORAS 

 

OBJETO A SER EXECUTADO CARGA HORÁRIA AÇÕES 

Articulação participativa entre os 

atores (supervisores e alunos)  

20 HORAS Encontros com orientador 

acadêmico (membros da comissão 

de estágio).  

Encontros com professor regente de 

turma (escola de ensino básico). 

Planejamento escolar – Análise, 

reflexão e elaboração de ações na 

área de formação 

60 HORAS Planejamento de ações:  

a) Análise das possibilidades de 

observação participativa na escola 

indicada (elaboração de um caderno 

de observação etnográfica da 

escola).  

b) Seminário de avaliação sobre o 

estágio I. 

Avaliação e autoavaliação do 

processo de estágio 
20 HORAS Elaboração de Relatório 

 



 

 

b)  

 

PLANO DE TRABALHO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

TOTAL: 100 HORAS 

 

OBJETO A SER EXECUTADO CARGA HORÁRIA AÇÕES 

Articulação participativa entre os 

atores (supervisores e alunos)  

20 HORAS Encontros com orientador 

acadêmico (colegiado de História 

– Seropédica/UFRRJ).  

Encontros com professor regente 

de turma (escola de ensino 

básico). 

Planejamento escolar – Análise, 

reflexão e elaboração de ações na 

área de formação 

60 HORAS Planejamento de ações:  

a)Observação de aulas de História 

no ensino fundamental (5º ao 9º 

ano), correspondentes a uma 

unidade de ensino. 

b)Elaboração de Relatório parcial 

contendo: 

.etnografia da(s) sala(s) de aula 

escolhida(s);  

.análise detalhada do que foi 

observado em sala de aula; 

.reflexão sobre a prática docente; 

.análise dos materiais didáticos 

utilizados pelo professor 

.proposta de unidade de ensino, 

com os respectivos planos de aula. 

c) Prática de ensino (12h/aula) 

 

Avaliação e autoavaliação do 

processo de estágio 
20 HORAS a) Seminário para apresentação do 

que foi observado e produzido 

durante o semestre. 

 

b) Elaboração de Relatório final. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

c) 

 

PLANO DE TRABALHO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

TOTAL: 100 HORAS 

 

OBJETO A SER EXECUTADO CARGA HORÁRIA AÇÕES 

Articulação participativa entre os 

atores (supervisores e alunos)  

20 HORAS Encontros com orientador 

acadêmico (membros da comissão 

de estágio).  

Encontros com professor regente de 

turma (escola de ensino médio). 

Planejamento escolar – Análise, 

reflexão e elaboração de ações na 

área de formação 

60 HORAS Planejamento de ações: 

a)Observação de aulas de História 

do ensino médio  (1º ao 3º ano), 

correspondentes a uma unidade de 

ensino. 

b)Elaboração de Relatório parcial 

contendo: 

.etnografia da(s) sala(s) de aula 

escolhida(s);  

.análise detalhada do que foi 

observado em sala de aula; 

.reflexão sobre a prática docente; 

.análise dos materiais didáticos 

utilizados pelo professor; 

.proposta de unidade de ensino, 

com os respectivos planos de aula. 

 

Avaliação e autoavaliação do 

processo de estágio 
20 HORAS a) Seminário para apresentação do 

que foi observado e produzido 

durante o semestre. 

 

b)Elaboração de Relatório final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

d) 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 

TOTAL: 100 HORAS 

 

OBJETO A SER EXECUTADO CARGA HORÁRIA AÇÕES 

Articulação participativa entre os 

atores (supervisores e alunos)  

20 HORAS a)Encontros com orientador 

acadêmico (colegiado de História-

Seropédica/UFRRJ).  

b)Encontros com professor 

regente de turma (escola de ensino 

médio). 

Planejamento escolar – Análise, 

reflexão e elaboração de ações na 

área de formação 

60 HORAS Planejamento de ações:  

a)Formulação, discussão e 

apresentação do planejamento 

referente a uma unidade de 

ensino. 

b) Formulação, discussão e 

apresentação dos planos de aula 

referentes a uma unidade de 

ensino. 

c) Prática de ensino (12h/aula) 

d) Elaboração de Relatório parcial 

com reflexões sobre a experiência 

docente no estágio. 

Avaliação e auto-avaliação do 

processo de estágio 
20 HORAS a) Seminário para apresentação do 

que foi observado e produzido 

durante o semestre. 

 

b) Elaboração de Relatório final. 

 

 

 

Parágrafo Único: Recomenda-se para a inscrição no Estágio Supervisionado I que o graduando 

tenha integralizado a carga horária de 640 horas/aula em disciplinas obrigatórias na área de 

formação específica do curso de História. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE ESTÁGIO E DO COLEGIADO DO CURSO 

 

Art. 8º. A comissão de Estágio e o colegiado do curso constituir-se-ão os órgãos com a finalidade 

formativa abrigando debates, experimentos, ensino e pesquisas na área de ensino de história.  

Portanto, cabem às duas instâncias: 

 

I. O planejamento, o desenvolvimento e a avaliação permanente das atividades; 

 

II. As definições quanto à carga horária, à duração e à jornada de estágio curricular, de acordo 

com o estabelecido na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 

Art. 9º. A comissão de Estágio e o colegiado de curso devem indicar professores-orientadores 

para acompanhar e para orientar as atividades do estagiário. 

 

Art. 10º. A avaliação do Estágio Supervisionado obrigatório será periódica, de acordo com as 

normas estabelecidas no programa analítico do estágio (I, II, III e IV). 

  

Art. 11º. Para o desenvolvimento do Estágio, prevê-se um plano de atividades para o licenciando, 

distribuídas em 4 períodos letivos consecutivos, com integralização de100 horas cada, bem como 

o estabelecimento claro das tarefas que deverão ser cumpridas pelos estagiários
1
.  

 

Art. 12º. A supervisão permanente das atividades de estágio curricular é obrigatória, de 

responsabilidade do SINTEG, da comissão de estágio e do colegiado de curso. 

 

Parágrafo Único. A supervisão do Estágio será realizada de forma compartilhada pelo professor-

orientador e pelo supervisor profissional (orientador externo), vinculado e indicado pela unidade 

concedente de estágio. 

 

                                                 
1
 
1
 Cf. Anexo 1 desta regulamentação. 



 

 

Art. 13º. Constituem atribuições do supervisor profissional do estágio na instituição concedente: 

 

I. Observar a execução das atividades propostas por esta normatização, as quais serão 

desenvolvidas na instituição concedente; 

 

II.  Orientar e acompanhar a execução do plano de atividades; 

 

III. Caso necessário, manter contato com a comissão de estágio  e/ou professor-orientador; 

 

IV. Permitir ao estagiário vivenciar outras situações de aprendizagem capazes de amplar a sua 

capacidade de atuação profissional; 

 

V. Observar a legislação e os regulamentos da UFRRJ relativos aos estágios. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR/SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

 

Art. 14º O professor-orientador é o docente da universidade responsável por orientar a execução 

do plano de trabalho estabelecido para o discente. 

 

Art. 15º Para cada professor-orientador, serão relacionados, no máximo dez (10), discentes-

estagiários por cada etapa do estágio. 

 

Art. 16. São competências do professor-orientador: 

 

I. Promover reflexões acerca da prática docente relacionadas diretamente às atividades do 

discente-estagiário; 

 



 

II. Orientar o discente-estagiário sobre os mecanismos, as etapas e as atividades referentes ao 

estágio; 

III. Orientar o discente-estagiário na formulação do projeto de pesquisa e de ensino, na 

elaboração dos planos de aula e das atividades de extensão; 

 

IV. Encaminhar ao professor coordenador de estágio os formulários obrigatórios devidamente 

preenchidos pelos discentes-estagiários; 

 

V. Promover atividades de extensão que integrem a participação dos discentes-estagiários. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 17º. São atribuições do estagiário: 

 

I. Preencher os formulários de estágio obrigatório, disponibilizados pelo SINTEG, para que possa 

ter a cobertura de seguro pela UFRRJ; 

 

II. Realizar estágio compatível com o curso/habilitação em que está regularmente matriculado, 

em escola nos níveis da dducação básica em escolas da rede pública, privada ou ainda em 

projetos educacionais desenvolvidos por instituições não acadêmicas, legalmente constituídas, 

desde que as mesmas mantenham convênio com a UFRRJ; 

 

III. Cumprir as exigências estabelecidas pelas normas de estágio, conforme esta regulamentação, 

bem como o seu plano de trabalho; 

 

IV. Cumprir as normas internas da instituição na qual está a realizar o estágio; 

 

V. Planejar e registrar as atividades de estágio na forma e padrões estabelecidos segundo o plano 

de trabalho a ser desenvolvido e as orientações da comissão de estágio; 



 

 

VI. Informar-se junto ao professor-orientador todas as atividades desenvolvidas para o 

cumprimento integral do estágio; 

 

VII. Comparecer aos encontros programados com o professor-orientador e também comparecer 

às atividades propostas pela comissão de estágio; 

 

VIII. Ao ser encaminhado para o campo de estágio escolhido o discente, de acordo com seu plano 

de trabalho, realizará observações, entrevistas, estudos e pesquisas, que lhe permitirão conhecer e 

analisar a realidade do ambiente escolar onde está fazer o estágio, elaborar e executar projetos de 

pesquisa e de ensino. 

 

Art. 18º. O discente terá suas atividades de estágio canceladas nas seguintes situações: 

a) por sua própria solicitação; 

b) pela interrupção do curso que frequenta; 

c) pelo descumprimento das normas estabelecidas para a sua realização; 

d) por demonstrar comportamento social incompatível com as características estabelecidas pela 

Deliberação 124 de 27 de abril de 2009 instituída pela UFRRJ; 

e) pelo não comparecimento, sem a devida justificação, em até 25% (vinte e cinco por cento) da 

duração estipulada para ele. 

 

Art. 19º. O discente-estagiário que já estiver atuando como docente no ensino fundamental (6º ao 

9º ano) ou no ensino médio ficará liberado de 50% da carga horária referente às atividades na 

escola campo. 

 

§ 1º Para comprovação do exercício profissional docente, exige-se que o discente-estagiário 

entregue, no início de cada semestre, uma declaração da escola onde trabalha (em papel timbrado 

ou com o carimbo da mesma e assinada pela diretora) com as seguintes informações: nome do 

discente e séries em que atua. 

 



 

§ 2º O discente-estagiário que trabalha em escola não deve realizar o estágio na mesma 

instituição para que tenha oportunidade de conhecer outra realidade e outras práticas diferentes 

daquelas com as quais convive, enriquecendo, assim, os seus conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 

DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

ATIVIDADE ACADÊMICA 

CÓDIGO: AA312 

C. HORÁRIA: 100h 

Pré-Requisito:  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA:  

. Eliminar paulatinamente as barreiras tradicionais que separam a licenciatura (campo das práticas 

pedagógicas) do bacharelado (campo das práticas de pesquisa nas áreas específicas do 

conhecimento histórico). 

. Garantir a necessária aproximação entre teoria e prática, realizada através da articulação entre 

ensino e pesquisa como orientação da formação profissional. 

. Proporcionar ao aluno oportunidade de desenvolver atividades pedagógicas nos níveis da 

Educação Básica em escolas da rede pública ou privada ou ainda em projetos educacionais 

desenvolvidos por instituições não acadêmicas, legalmente constituídas.  

 

 

ORIENTAÇÃO: 

Estudo da realidade político-educacional do ensino fundamental. Levantamento de situações 

problemas e prioridades a serem trabalhadas. Envolvimento do estagiário no trabalho pedagógico do 

ensino fundamental, oportunizando a análise do seu “fazer pedagógico”. Pesquisa etnográfica 

escolar. Ver plano de trabalho em anexo. 

 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:  

O estudante será considerado aprovado ou não em função do cumprimento das tarefas estabelecidas 

pelo plano de trabalho. Destaca-se o fato de que a realização das tarefas será acompanhada por um 

orientador interno (membro da comissão de estágio da UFRRJ) e um orientador externo (membro 

da instituição conveniada que recebe o estagiário). 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 

DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

ATIVIDADE ACADÊMICA 

CÓDIGO: AA313 

C. HORÁRIA: 100h 

Pré-Requisito:  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA:  

. Eliminar paulatinamente as barreiras tradicionais que separam a licenciatura (campo das práticas 

pedagógicas) do bacharelado (campo das práticas de pesquisa nas áreas específicas do 

conhecimento histórico). 

. Garantir a necessária aproximação entre teoria e prática, realizada através da articulação entre 

ensino e pesquisa como orientação da formação profissional. 

. Proporcionar ao aluno oportunidade de desenvolver atividades pedagógicas nos níveis da 

Educação Básica em escolas da rede pública ou privada ou ainda em projetos educacionais 

desenvolvidos por instituições não acadêmicas, legalmente constituídas. 

. Analisar a prática docente em salas de aula de História do ensino fundamental. 

. Construir o planejamento de uma unidade de ensino referenciado nos conteúdos curriculares de 

História para alunos do 6º ao 9º ano, sugeridos pelos PCN’s ou conforme demandas apresentadas 

pela comunidade escolar. 

 

 

ORIENTAÇÃO:  

Reflexão sobre o cotidiano de uma turma do ensino fundamental e elaboração de plano de trabalho 

(ação) para a intervenção nesta realidade numa perspectiva inovadora e reflexiva. Orientação e 

implantação das atividades a serem desenvolvidas no exercício da docência de forma articulada com 

a prática profissional e com as atividades pesquisa. Registro formal de todo o processo. Ver plano 

de trabalho em anexo. 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:  

O estudante será considerado aprovado ou não em função do cumprimento das tarefas estabelecidas 

pelo plano de trabalho. Destaca-se o fato de que a realização das tarefas será acompanhada por um 

orientador interno (membro da comissão de estágio da UFRRJ) e um orientador externo (membro 

da instituição conveniada que recebe o estagiário). 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 

DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

ATIVIDADE ACADÊMICA 

CÓDIGO: AA314 

C. HORÁRIA: 100h 

Pré-Requisito:  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA:  

. Eliminar paulatinamente as barreiras tradicionais que separam a licenciatura (campo das práticas 

pedagógicas) do bacharelado (campo das práticas de pesquisa nas áreas específicas do 

conhecimento histórico). 

. Garantir a necessária aproximação entre teoria e prática, realizada através da articulação entre 

ensino e pesquisa como orientação da formação profissional. 

. Proporcionar ao aluno oportunidade de desenvolver atividades pedagógicas nos níveis da 

Educação Básica em escolas da rede pública ou privada ou ainda em projetos educacionais 

desenvolvidos por instituições não acadêmicas, legalmente constituídas. 

 

 

ORIENTAÇÃO:  

Estudo da realidade político-educacional do ensino médio. Levantamento de situações problemas e 

prioridades a serem trabalhadas. Envolvimento do estagiário no trabalho pedagógico do ensino 

médio, oportunizando a análise do seu “fazer pedagógico”. Registro formal do trabalho 

desenvolvido. Ver plano de trabalho em anexo. 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:  

O estudante será considerado aprovado ou não em função do cumprimento das tarefas estabelecidas 

pelo plano de trabalho. Destaca-se o fato de que a realização das tarefas será acompanhada por um 

orientador interno (membro da comissão de estágio da UFRRJ) e um orientador externo (membro 

da instituição conveniada que recebe o estagiário). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL 

DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

ATIVIDADE ACADÊMICA 

CÓDIGO: AA315 

C. HORÁRIA: 100h 

Pré-Requisito:  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA:  

. Eliminar paulatinamente as barreiras tradicionais que separam a licenciatura (campo das práticas 

pedagógicas) do bacharelado (campo das práticas de pesquisa nas áreas específicas do 

conhecimento histórico). 

 . Garantir a necessária aproximação entre teoria e prática, realizada através da articulação entre 

ensino e pesquisa como orientação da formação profissional. 

. Proporcionar ao aluno oportunidade de desenvolver atividades pedagógicas nos níveis da 

Educação Básica em escolas da rede pública ou privada ou ainda em projetos educacionais 

desenvolvidos por instituições não acadêmicas, legalmente constituídas. 

. Analisar a prática docente em salas de aula de História do ensino médio. 

. Construir o planejamento de uma unidade de ensino referenciado nos conteúdos curriculares de 

História para alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio, sugeridos pelos PCN’s, ou conforme 

demandas apresentadas pela comunidade escolar. 

 

ORIENTAÇÃO:  

Reflexão sobre o cotidiano de uma turma do ensino médio e elaboração de plano de trabalho (ação) 

para a intervenção nesta realidade numa perspectiva inovadora e reflexiva. Orientação e 

implantação das atividades a serem desenvolvidas no exercício da docência de forma articulada com 

a prática profissional e com as atividades pesquisa. Registro formal de todo o processo. Ver plano 

de trabalho em anexo. 

 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:  

O estudante será considerado aprovado ou não em função do cumprimento das tarefas estabelecidas 

pelo plano de trabalho. Destaca-se o fato de que a realização das tarefas será acompanhada por um 

orientador interno (membro da comissão de estágio da UFRRJ) e um orientador externo (membro 

da instituição conveniada que recebe o estagiário). 

 

 

 


