
Ministerio da Educac;ao
Universidade Federal do Reconcavo da Bahia

Conselho Academico

Disp6e sobre a aprovagao do Regulamento de
Estagio do Curso de Licenciatura em Letras -
Libras - Lingua Estrangeira da Uni~ersidade
Federal do Rec6ncavo da Bahia. .

o Presidente do Conselho Academico - CONAC da Universidade

Federal do Reconcavo da Bahia, no uso de suas atribuigoes e tendo em vista a

deliberagao da sua Camara de Graduagao, em reuniao ordinaria realizada no dia 10

de maio de 2013,

Art. 1° Aprovar 0 Regulamento de Estagio do Curso de Licenciatura em

Letras - Libras - LIngua Estrangeira da Universidade Federal do Reconcavo da

Bahia, conforme 0 Anexo Unico desta Resolugao.

Art. 2° Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao,

revogadas as disposigoes em contrario.

Paulo riel Soledade N cif
,Reitor ,

Presi~ente do Conselho Academico
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REGULAMENTO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE

L1CENCIATURA EM LETRAS - LIBRAS - liNGUA ESTRANGEIRA

Art. 1° 0 Estagio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Letras - Libras

- LIngua Estrangeira da Universidade Federal do Rec6ncavo da Bahia - UFRB esta

organizado conforme 0 Projeto Pedag6gico do Curso; a Lei 9.394 de 20/12/1996, que

fixa as Diretrizes e Bases da EducaQao Nacional para 0 Ensino Superior; a Lei Federal

de Estagio nO 11.788 de 25/09/2008; a ResoluQao nO 01 e 02/2002 - CNE/CP, que

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais a FormaQao de Professores da EducaQao

Basica, em nfvel superior, curso de licenciatura, de graduaQao plena; a ResoluQao.{'
CNE/CES nO 18, de 13/03/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os

cursos de Letras e a ResoluQao CONAC 38/2011, a qual dispoe sobre 0 Regulamento

de estagio obrigat6rio e nao obrigat6rio dos cursos de graduaQao da UFRB.

Art. 2° 0 Estagio Supervisionado sistematiza a realizaQao do Estagio

Obrigat6rio do Curso de Letras da UFRB.

I - proporcionar aos graduandos uma formaQao docente integral, em que as

dimensoes te6ricas e praticas do conhecimento estejam associadas;
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II - possibilitar a insergao dos Iicenciandos no contexto da Educagao Basica,

viabilizando 0 conhecimento de aspectos pedag6gicos, politicos, sociais e

administrativos do espago escolar;

III - oportunizar a vivemcia de praticas pedag6gicas que possibilitem a

ampliagao de saberes necessarios ao exercfcio profissional docente e viabilizem a

produgao continua de conhecimento;

IV - promover condigoes para que 0 academico reflita sobre 0 processo te6rico-

pratico, de forma articulada, do ensino de Ungua Portuguesa, Libras e Ungua

Estrangeira (Ingles) e respectivas Literaturas no ensino fundamental ou medio;

V - proporcionar condigoes para que 0 academico atue como agente

transformador no processo de ensino e aprendizagem, por meio da constante

realizagao de analises crfticas e contextualizadas sobre 0 papel do educador, da escola
ji

e do ensino de Unguas e Literaturas;

VI - oportunizar a formagao do professor pesquisador atraves da vivencia de

praticas pedag6gicas que possibilitem a fundamentagao de conhecimentos

constitutivos da atividade profissional e da pratica de reflexao-agao-reflexao acerca da

pratica educacional.

VII - estabelecer uma via de articulagao entre os componentes curriculares

obrigat6rios do Curso, as unidades tematicas, as atividades extensionistas, os projetos

de pesquisa desenvolvidos pelo Curso e a dimensao pratica;

VIII - possibilitar, pelo constante contato com a realidade escolar, a reflexao e a

avaliagao do projeto polftico-pedag6gico do Curso;

IX - favorecer parcerias entre 0 Centro de Formagao de Professores e a

comunidade escolar, como via de desenvolvimento dos fins de ambas as instituigoes.
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Art. 4° Em sintonia com 0 Projeto Pedag6gico do Curso de Letras - Libras -

LIngua Estrangeira, 0 Estagio Supervisionado estrutura-se da seguinte forma:

\1,

I - Estagio Supervisionado em Comunidade;

Art. 5° 0 Estagio Supervisionado em Comunidade caracteriza-se pela

realizagao de atividades extensionistas (palestras, oficinas, minicursos e outros) em

espagos formais ou nao-formais de ensinG, visando desenvolver projetos que articulem

ensinG, pesquisa e extensao e integrem a comunidade no meio academico.

Art. 6° a Estagio Supervisionado em Estudos Lingufsticos e Literarios

caracteriza-se pela docencia da disciplina de LIngua Portuguesa e Literatura em turmas
3
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do Ensino Fundamental ou Medio, em Escolas da Rede Publica ou Privada de Ensino,

e devera contemplar 0 planejamento, 0 registro, a participagao em r~uni6es

pedag6gicas e outras atividades propostas pela Instituigao ou orientadores.

Art. 7° 0 Estagio Supervisionado em Estudos de Lingua Inglesa caracteriza-se

pela docencia da disciplina de LIngua Inglesa em turmas do Ensino Fundamental ou

Medio, em Escolas da Rede Publica ou Privada de Ensino, e devera contemplar 0

planejamento, 0 registro, a participagao em reuni6es pedag6gicas e outras atividades

propostas pela Instituigao ou orientadores.

Art. 8° 0 Estagio Supervision ado em Libras caracteriza-se pela docencia

compartilhada da LIngua Brasileira de Sinais e da Ungua Portuguesa como segunda

lingua para swrdos em turmas do Ensino Fundamental ou Medio, em Escolas dp Rede
\ .

Publica ou Privada de Ensino; pelo desenvolvimento de oficinas e cursos de Libras;

pelo atendimento educacional especializado a estudantes surdos em Salas de Apoio

Pedag6gico ou Salas de Recursos Multifuncionais; ou, ainda, pela realizagao do

trabalho como tradutor/interprete em espagos educacionais publicos ou privados. 0

estagio devera contemplar 0 planejamento, 0 registro, a participagao em reuni6es

pedag6gicas e outras atividades propostas pela Instituigao ou orientadores.

Art. go A carga horaria do Estagio, a ser realizado a partir do infcio da segunda

metade do curso, e de no mfnimo 400 horas vinculada ao seu respective componente

curricular, de acordo com 0 Projeto Pedag6gico do Curso, distribufdas da seguinte

forma: /\4
!
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f 'II - Estagio Supervisionado em Estudos Linguisticos e Literarios - 136h

III - Estagio Supervisionado em Estudos de Lingua Inglesa - 136h

(1\
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VII A~resentagao do Relat6rio de Estagio (20 h)
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Art. 10 0 aluno podera ter redugao das disciplinas de Estagio Supervisionado

em Estudos Linguisticos e Literarios e Estagio Supervisionado em Estudos de LIngua

Inglesa e Estagio Supervisionado em Libras, com carga horaria de ate 100 horas,

desde que comprove experiencia de, no minimo, dois anos no exercfcio de docencia

em educagao basica, na area especffica de sua formagao.

§1° A convalidagao somente podera ser efetivada se 0 discente estiver em

exercfcio prof)ssional.

§2° 0 discente devera apresentar a seguinte documentagao comprobatoria,

para efeito da redugao de sua carga horaria de Estagio Curricular Supervisionado:

I - declaragao emitida pela unidade escolar, em papel timbrado e

respectivo(s)carimbo(s) do(s) dirigente(s) e seu(s) registro(s) de autorizagao, contendo

as seguintes informag6es: area de docencia, nivel de ensino e series, perfodo da

regencia escolar.

Paragrafo unico. 0 discente perdera 0 direito a redugao da carga horaria, a

qualquer tempo, alem de outras implicag6es legais, nos casos de fraude, falsidade ou

omissao de informag6es.

DAS ESPECIFICIDADES DOS ESTAGIOS rIi
~/' 7
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Art. 11 0 Estagio Supervisionado do Curso de Letras sera desenvolvido em

praticas docentes em espagos formais ou nao-formais de ensino.

§1° 0 Estagio Supervisionado na modalidade de ensino envolvera as et~pas de

observagao, co-participagao e regencia.

§2° 0 Estagio Supervisionado na modalidade de extensao devera ser

desenvolvido mediante elaboragao e execugao de projetos pedag6gicos em unidades

de ensino e/ou de espagos nao formais de educagao.

§3° Os alunos que exercem a docencia deverao estagiar preferencialmente nas

instituigoes em que nao atuam profissionalmente.

Art. 12 A supervisao e acompanhamento do estagio, a depender das

condig6es para 0 seu desenvolvimento, dar-se-a de acordo com as seguintes

modalidades:

I - Supervisao direta: planejamento de intervengoes, acompanhamento e

orientagao do estagiario por meio de observagao continua e direta das atividades

desenvolvidas ao longo de todo 0 processo;

II - Supervisao semidireta: acompanhamento e orientagao do estagi~rio par

meio de orientagoes individuais e coletivas, bem como de visitas nao contiguas;

III - Supervisao indireta: acompanhamento pelo professor por meio de

,elalorios, enlrevistas, observa~6es indi,elas e pareeer emilidopelo professo/,\enle.

/'v 8
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Paragrafo unico. 0 estagio podera ser desenvolvido supervisionado por meio

de uma conjung8.o dessas tres modalidades, levando-se em conta as especificidades

da sua realizag8.o, ficando o{s) docente{s) responsaveis com a atribuig8.o de

circunstanciar relat6rio/memorial pertinente sobre essa situag8.oem particular. I.

Art. 13 0 Orientador de Estagio e um docente com formag8.o na area

especifica, responsavel direto pela orientag8.o, acompanhamento e avaliagao do

estagiario. If,

I - selecionar os campos de estagio curricular para os alunos de seu curso,

solicitando a Coordenagao do Colegiado de Letas que sejam firmados convenios entre

a UFRB e campos de estagio;

II - planejar, acompanhar e avaliar as atividades junto ao estagiario;

III - orientar a selegao e distribuigao dos alunos nos campos de estagio;

IV - manter contatos regulares com os estagiarios na Universidade,

individualmente e em grupo, para fins de troca de experiencias e eventual

complementagao de conhecimento;

V - promover reunioes peri6dicas com os estagiarios para planejar, ani;llisar e

avaliar 0 seu desempenho;

VI - realizar visitas peri6dicas as Instituigoes Campo onde se efetua 0 estagio,

objetivando 0 acompanhamento direto do desempenho do estagiario;

VII - informar ao colegiado e a escola campo de estagio a decisao de

remanejamento ou desligamento de estagiarios;
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VIII - preencher instrumentos de acompanhamento e avaliagao do estagio;

IX - orientar, analisar e avaliar 0 relat6rio final do estagiario

X - elaborar relat6rio e entregar ao Colegiado ao final de cada semestre.

Art. 15 Cada orientador devera ter sob sua responsabilidade, no maximo de 15

(quinze) estagiarios por turma.

§2° Nos semestres em que 0 orientador assumir uma turma de estagiarios,

ministrara apenas um componente curricular, observando-se 0 disposto na Resolugao

eONAe 03/2008, que disp6e sobre as normas inerentes aos regimes de trabalho dos

docentes da ~niversidade Federal do Rec6ncavo da Bahia.

Art. 16 A avaliagao do desempenho do Estagiario sera realizado pelo

Orientador de forma continua e sistematica durante 0 desenvolvimento de todo 0

estagio, envolvendo os perfodos de observagao, coparticipagao e regencia.

Art. 17 A avaliagao do Estagiario sera feita por meio de Projeto de Estagio,

desempenho e relat6rio final de estagio.

§1° Para os estagios nas modalidades de extensao a avaliagao podera ser

realizada por meio de outros trabalhos academicos.

§2° A elaboragao do relat6rio devera obedecer as normas vigentes da ABNT

(Associagao Brasileira de Normas Tecnicas).
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§3° 0 estagiario devera entre gar 0 relat6rio final do estagio em data a ser

definida pelo orientador.

,
§4° No caso do aluno ser considerado nao habilitado, devera repetir a disciplina

que inclui as atividades de pratica docente.

Art. 1,8 0 Estagio Curricular nao obrigat6rio normatizado neste regimento esta
{'

de acordo com os termos fixados pela Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, que

regula a atividade de estagio no Pars, e conforme 0 Art. 5° da Resolugao CONAC

38/2011, 0 qual dispoe sobre 0 estagio nao obrigat6rio dos cursos de gradu~gao da

UFRB.

Art. 19 No caso de Estagio Curricular nao obrigat6rio, 0 Colegiado do Curso de

Licenciatura em Letras - Libras - LIngua Estrangeira devera analisar 0 pedido discente

para julgar a sua pertinencia em relagao a formagao profissional, as condigoes do

campo para a sua realizagao e as possibilidades de acompanhamento por parte do

Colegiado.

Art. 20 0 Estagio Curricular nao obrigat6rio nao cria vinculo empregatfcio de

qualquer natureza entre 0 estudante e a entidade concedente, sendo facultado ao

estagiario 0 recebimento de bolsa.

Art. 21 0 Estagio nao obrigat6rio podera ser utilizado para justificar as horas

de Atividade Complementar do Curso.
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§ 1° 0 valor das horas-atividades equivalentes e determinado por normas

especfficas do Regulamento das atividades complementares do curso de graduac.;:aode

Licenciatura em Letras - Libras - Lingua Estrangeira da UFRB.

§ 2° A validac.;:aodas horas-atividades deve ser feita, por meio de solicitac.;:aodo

discente junto ao coordenador do Colegiado, ap6s a conclusao do estagio e aprovacao

do mesmo pela Comissao de Estagios.

Art. 22 A orientac.;:aodo estagio podera ser exercida por qualquer professor do

Colegiado de Licenciatura em Letras - Libras - Lingua Estrangeira da UFRB com

competencia na area especffica do estagio.

Art. ?3 A carga horaria e 0 perfodo de vigencia do Estagio Curricular naof
obrigat6rio deverao ser acordados entre 0 estagiario, a concedente e a Universidade,

conforme a legislac.;:aovigente.

§ 1° A jornada do estagio devera ser compatfvel com 0 horario escolar do

estudante;

§ 2° 0 perfodo de estagio podera ser prorrogado mediante justificativa e

apresentacao de plano pertinente ao novo perfodo de vigencia, aprovados pelo

professor orientador e Colegiado do Curso.

Art. 24 A avaliac.;:aodo Estagio Curricular nao obrigat6rio sera realizada pelo

profissional orientador do Colegiado do curso de Licenciatura em Letras - Libras -

Lingua Estrangeira da UFRB, em conjunto com 0 supervisor profissional da entidade

concedente, observados os seguintes criterios:

I - desempenho profissional do estudante estagiario nas atividades contidas no

plano de estagio;

II - assiduidade do estudante estagiario na entidade concedente;



Ministerio da Educa~ao
Universidade Federal do Reconcavo da Bahia

Conselho Ac.ademico

III - entrega dos relat6rios ao professor orientador, conforme os prazos

estabelecidos no plano de trabalho.

Art. 25 A responsabilidade pelas rotinas administrativas das disciplinas de

Estagio Supervisionado do Curso de Letras - Libras - Ungua Estrangeira cabera a
Coordenagao Adjunta de Estagio, sob a supervisao do Coordenador do Curso de

Letras, e sera auxiliada por todos os professores da area de estagio.

I/'

Art. 26 As situagoes especificas e duvidas nao citadas neste regulamento

serao analisadas pelo Colegiado do Curso de Letras, quando julgado necessario.

Art. 27 Qualquer alteragao a ser realizada neste Regulamento devera ser

aprovada pelo Colegiado, encaminhada a Pr6-Reitoria de Graduagao com Ata de

Aprovagao em anexo para emissao de parecer e encaminhamento a Camara de

Graduagao para efetivagao das alteragoes propostas.

Cruz das Almas) 21 de maio de 2013
"1 ~I

Reitor

Presidente do Conselho Academico


