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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 
2019-2 

 
Prezadas alunas e prezados alunos, 
 
A Comissão de Estágio vem, por meio destas instruções, informar as datas limite para 
entrega da documentação de estágio em 2019-2 e prestar esclarecimentos relevantes a 
respeito dos Estágios Obrigatórios Supervisionado do Curso de Licenciatura em História, 
campus Seropédica. 
 
INSTRUÇÕES GERAIS: 

 
Máximo de horas semanais permitidas: 
 Bolsistas de qualquer projeto - PIBID, PET, Proic, Pibic, Faperj, Monitoria... podem 

cumprir, no máximo, 10h de estágio por semana. Portanto, os bolsistas necessitarão 
de, no mínimo, 10 semanas para a realização de todo o estágio, mesmo que parte 
dessas horas não seja cumprida na escola; 

 Estudantes não bolsistas - máximo de 30h de estágio semanais;  
 Número máximo de horas diárias - 6h, para ambos os casos. 
 
Seguro / Termo de Compromisso 
 Entregar os documentos (todas as vias do Termo de Compromisso - 4 ou 5, de acordo 

com a escola onde será realizado o estágio; as 2 vias do Formulário de Cadastro; e o 
atestado médico) na DEST antes de iniciarem o estágio, pois o Termo de 
Compromisso com as assinaturas garante que o aluno esteja coberto pelo Seguro, 
pago pela universidade. Não iniciar o estágio sem estarem cobertos por esse 
seguro; 

 Lembramos que o prazo estabelecido pela DEST para a devolução do Termo de 
Compromisso com a assinatura do responsável é de 5 dias úteis; 

 Uma via do Termo de Compromisso e uma cópia do Aditivo devem ser entregues na 
coordenação do curso de História até 02/12/2019 
 

Preenchimento do Termo de Compromisso: 
 Imprimir o Termo de compromisso atualizado, obtido no site do DEST. O Termo de 

Compromisso não pode ter rasuras ou o uso de corretores.  



 

 Sempre preencher o Termo de Compromisso com o total de 100 horas, calculando 
essas 100 horas pela distribuição das horas semanais e período de realização do 
estágio; 

 Assim, independentemente da quantidade de horas que será cumprida na escola, a 
quantidade de horas no Termo de Compromisso deve sempre totalizar 100 horas, 
inclusive se o aluno estiver esperando o resultado do pedido de aproveitamento de 
horas; 

 Preenchimento da Vigência do Termo de Compromisso. Sempre deixar uma ou duas 
semanas a mais para a finalização do estágio, para o caso de algum imprevisto. No 
entanto, se a data de vigência terminar e o estágio ainda não tiver sido concluído, 
basta preencher o Aditivo do Termo de Compromisso com as assinaturas de todas as 
pessoas que constam no Termo de Compromisso. Atenção para o prazo de entrega 
desse aditivo no DEST.  

 A distribuição das horas de estágio serão divididas da seguinte forma: 60h - 
observação e prática nas escolas e 40h - reuniões com o orientador, elaboração 
de relatório, planos de aula e outras atividades indicadas pelo orientador; 

 Preenchimento da Descrição das Atividades Previstas - Para que seja válida a 
distribuição das horas de atividades de estágio descritas acima (60h na escola e 40h 
fora da escola) é imprescindível que um dos textos abaixo conste no Termo de 
Compromisso, de acordo com a etapa de estágio que estiver sendo cursada. No caso 
dos formulários de número 1 e 3 do site da DEST, incluir o texto na última folha, do 
Plano de Atividades de Estágio, no campo “Descrição das Atividades Previstas”. No 
caso dos Termos específicos fornecidos pelas secretarias de educação, o local deverá 
variar de acordo com cada um dos formulários. Em caso de dúvidas procurar a 
Comissão de Estágio com o formulário em mãos.  

 Nos casos de formulários que não possuam o campo para a descrição das atividades, 
usar o anexo do Plano de Atividades, disponibilizado no quiosque (nome do arquivo: 
“Anexo do Plano de Atividades”). Mas, atenção, caso seja necessário o uso do anexo, 
será preciso que todos os envolvidos assinem ou rubriquem a folha anexa. 

 Muito importante: caso o aluno apresente um Termo de Compromisso sem essa 
distribuição de horas (60/40) não poderá apresentar uma declaração de 60 horas. 
Nesse caso precisará fazer 100 horas na escola ao invés de 60. A distribuição de 60 
horas na escola e 40 de orientação somente será aceita se o campo “Descrição das 
atividades previstas” estiver preenchido de acordo com as especificações abaixo ou o 
aluno inclua o anexo do plano de atividades com as assinaturas.  

 Descrição das Atividades em cada etapa de Estágio: 
 
 

Descrição das Atividades Previstas 
 
“Estágio I - Estágio no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) 
60h – Observação participativa na escola 
40h – Encontros com o orientador (UFRRJ) e Elaboração do Relatório” 

 
 
 



 

Descrição das Atividades Previstas 
 
“Estágio II - Estágio no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) 
60h – Observação participativa na escola e Prática de ensino 
40h – Encontros com o orientador (UFRRJ), Elaboração de Planos de Aula e 
Elaboração do Relatório” 

 
Descrição das Atividades Previstas 

 
“Estágio III - Estágio no Ensino Médio 
60h – Observação participativa na escola 
40h – Encontros com o orientador (UFRRJ) e Elaboração do Relatório” 

 
Descrição das Atividades Previstas 

 
“Estágio IV - Estágio no Ensino Médio 
60h – Observação participativa na escola e Prática de ensino 
40h – Encontros com o orientador (UFRRJ), Elaboração de Planos de Aula e 
Elaboração do Relatório” 

 
Duas etapas de estágio no mesmo semestre: 
 Não é recomendado que o aluno realize dois estágios no mesmo semestre. No 

entanto, em casos excepcionais de cumprimento de duas etapas de estágio em um 
mesmo semestre letivo, é necessário que sejam feitos de forma sequencial e não 
simultânea, nunca concomitantes, com as datas de início e de término definidas 
claramente nos Termos de Compromisso (por ex., caso o aluno esteja fazendo 20 
horas semanais: Estágio I de 21 de março a 29 de abril e Estágio II de 02 de maio a 
10 de junho). A Comissão de Estágio do curso analisará os Termos de Compromisso 
de Estágio - TCE - e se for detectada concomitância, os dois estágios serão 
invalidados; 

 
 

Aproveitamento de Horas: 
 Aos bolsistas será possível solicitar aproveitamento de horas para o estágio. Para 

isso será necessário realizar a solicitação por meio de formulário próprio (Formulário 
de Aproveitamento de Horas), preenchido e assinado pelo orientador. Os pedidos 
serão analisados pela Comissão de Estágio do Curso de História; 

 Somente serão aproveitadas as horas programadas para cumprimento na escola, 
máximo de 50% de aproveitamento das horas programadas; 

 Atenção: é imprescindível o preenchimento do quantitativo aproximado de horas 
de cada atividade. Nos anexos do processo de aproveitamento somente devem constar 
documentos que sejam relevantes para prestar esclarecimentos adicionais à Comissão 
de Estágio, que não caibam no campo das atividades, como comprovantes das horas 
cumpridas, termos de compromisso, comprovante de vínculo empregatício, dentre 
outros documentos relevantes para a avaliação do tipo de atividade, quando 



 

necessário, e horas cumpridas. Utilizar os campos disponíveis no formulário para 
indicação das atividades desenvolvidas, especificando se foram realizadas em 
Ensino Fundamental I ou II ou Ensino Médio, quando for o caso, e quantitativo 
de horas de cada uma. Pedidos com preenchimento fora do padrão especificado no 
formulário serão indeferidos; 

 O Formulário de Aproveitamento de Horas encontra-se na página do curso. Nome do 
Arquivo: “Formulário de aproveitamento de horas”. 

 O prazo final para a entrega deste pedido na coordenação é o dia 20/08/2019. 
 
 

     Estágio em escola não-conveniada:      
 Serão aceitas solicitações de realização do estágio em escola não conveniada. Esta 

modalidade de estágio só será aceita pela DEST se a documentação for entregue junto 
com um documento emitido pela Comissão de Estágio liberando a realização da 
atividade. 

 Para que o pedido possa ser apreciado pela Comissão de Estágio é necessário que o 
requerente anexe ao seu pedido todas as informações disponíveis sobre a escola, tais 
como: nome, endereço completo, CNPJ, dirigente responsável e quaisquer outras que 
o solicitante julgar relevantes. Além deste, é necessária uma justificativa do aluno 
informando as razões que o fizeram optar por uma instituição não-conveniada com a 
UFRRJ.   

 O prazo final para a entrega deste pedido na coordenação é o dia 20/08/2019. 
 
 
Declaração da Escola: 
 No final do estágio a escola deverá emitir uma declaração de realização do estágio e 

cumprimento das horas. O Modelo de Declaração encontra-se na página do curso. 
Nome do Arquivo: “Modelo de Declaração de Cumprimento de Estágio”. 

 O Modelo de Declaração deverá ser preenchido pelo aluno e supervisor e assinado 
pelo supervisor do estágio na escola. O supervisor deverá assinar e carimbar a 
declaração. Caso o supervisor não possua carimbo, pedir que informe seus dados 
funcionais e adicione o carimbo da escola;  

 Algumas secretarias possuem seu próprio modelo de declaração, as quais também 
serão aceitas desde que estejam acompanhados da assinatura e carimbo do supervisor 
e discriminadas as atividades cumpridas e o quantitativo de horas; 

 Na declaração da escola deve constar exatamente o quantitativo de horas que foi 
cumprido pelo aluno na escola. Portanto, se o aluno realizou 60 horas na escola ou 
uma quantidade menor, no caso de ter obtido aproveitamento de horas, a declaração 
deve conter exatamente a quantidade cumprida;  

 Não é necessário entregar nenhum documento na DEST após a finalização da 
etapa de estágio; 

 Somente no final de todos os estágios é que o aluno deverá solicitar o certificado de 
cumprimento do total de 400 horas de estágio à DEST. Para isso, preencherá e 
entregará na coordenação a “Solicitação de certificado”, disponível no site da DEST; 

 A declaração da escola deve ser entregue na coordenação do curso até a data limite de 
02 de dezembro de 2019. 



 

 
Relatório do Estágio: 
 A orientação para a elaboração do relatório cabe ao orientador interno do Rural 

(professores do curso); 
  A Comissão de Estágio disponibilizará no quiosque um Roteiro para a elaboração do 

relatório. Nome do arquivo: “Modelo de Relatório”. Lembramos que, entre as 
atribuições da Comissão, está a de avaliação dos relatórios; 

 Os relatórios devem ter a aprovação do orientador, o que será comprovado mediante 
sua assinatura no documento. Somente serão aceitos pela coordenação os 
relatórios que estiverem assinados pelo orientador; 

 O Relatório das atividades deve ser entregue na coordenação do curso até a data 
limite de 02 de dezembro de 2019. 

 

CALENDÁRIO: 

Calendário de entrega da documentação dos Estágios na Coordenação do curso: 
 Entrega da solicitação de realização de estágio não-conveniada: 20 de agosto. 
 Entrega do Formulário de Aproveitamento de Horas: 20 de agosto. 
 Resultado dos pedidos de aproveitamento e estágio não-conveniado: 26 de 

agosto. 
 Entrega do Termo de Compromisso com todas as assinaturas: 02 de dezembro.  
 Entrega dos documentos de finalização do estágio: 02 de dezembro. 

 
PRAZO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS NA COORDENAÇÃO: 

PRAZO FINAL: 02/12/2019 - Para obtenção do conceito AC (Atividade Cumprida) no 
sistema da Rural, será necessário a entrega dos documentos listados abaixo até o dia 02 de 
dezembro de 2019. Informamos que não serão aceitos documentos após esse prazo.  
1. Termo de Compromisso; 
2. Declaração da Escola, comprovando o cumprimento das 60 horas de estágio (ou 

menos horas, no caso de aproveitamentos; ou 100 horas, caso não esteja especificado 
na descrição de atividades do Termo de Compromisso a distribuição de horas: 60 na 
escola e 40 de orientação). O modelo de declaração será disponibilizado pela 
coordenação do curso;  

3. Relatório do Estágio assinado pelo orientador (o relatório não terá validade sem a 
assinatura do orientador).  

PARA OS ORIENTADORES DE ESTÁGIO - UFRRJ: 
 
 Cada professor deverá orientar, de preferência, até 10 alunos. 
 Não assinar os documentos se estes estiverem em branco. O aluno deve preencher todos 

os campos antes de solicitar as assinaturas. 
 Neste semestre 40 horas dos estágios deverão ser cumpridas fora da escola, na 

elaboração do relatório e reuniões e atividades com o orientador, ficando a critério de 
cada um e dos alunos sob sua orientação a distribuição dessas horas. 

 Os Relatórios de Estágio devem possuir um mínimo de elementos que caracterizem as 
atividades desenvolvidas. Para auxiliar os alunos e orientadores em sua elaboração, a 
Comissão de Estágio disponibilizou um Roteiro para o Relatório de Estágio.  



 

 Os Relatórios de Estágio somente serão aceitos se estes estiverem assinados pelo 
orientador. A assinatura comprovará que o orientador leu e aprovou o relatório do aluno. 

 Documentos que precisarão constar na pasta (na coordenação) dos alunos de estágio no 
final do período para que estes recebam AC: 1. Termo de compromisso e, se necessário, 
Aditivo do Termo de Compromisso; 2. Relatório de estágio assinado pelo orientador; 3. 
Declaração da Escola atestando que o aluno cumpriu as horas programadas. 

 Para o Aproveitamento de horas do estágio, no caso de bolsas e outras atividades que 
permitem aproveitamento, é necessário que os alunos entreguem os formulários 
preenchidos e assinados pelos orientadores até o dia 20/08/2019.  

 Para o preenchimento do formulário de pedido de aproveitamento de horas do estágio os 
orientadores devem incluir, além do resumo das atividades desenvolvidas pelo bolsista, 
o quantitativo de horas aproximada de cada atividade, especificando em que modalidade 
de ensino foram realizadas, no caso de atividades desenvolvidas nas escolas. Restringir a 
inclusão das atividades ao campo específico do formulário, evitando a inclusão de 
anexos, limitado a documentos comprobatórios. 

 


