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Projeto de Pesquisa Registrado – Informações Gerais

1. Coordenador (a): GIRLENE SANTOS DE SOUZA (girlene@ufrb.edu.br) 

2. Título do projeto: CONCEPÇÕES E INQUIETAÇÕES DE PROFESSORES 

COLABORADORES DE BIOLOGIA SOBRE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS, BA 

3. Código: 1013, processo 23007.016871/2014-94 

4. Data de aprovação: 30/10/2014 

5. Área de Conhecimento: CCAAB - Área 11: Educação 

6. Resumo: O Estágio Supervisionado é, sem dúvidas, extremamente necessário no 

processo de formação do licenciando. O estágio ultrapassa o papel de instrumentalizador, ele 

possibilita ao futuro professor, vivenciar a materialização das temáticas estudadas e discutidas 

durante a graduação, é o momento de testar, comprovar teorias e reformular conceitos. O 

estágio curricular supervisionado, definido por lei, deve ser realizado em escola de educação 

básica, e respeitado o regime de colaboração entre os sistemas de ensino, deve ser 

desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela 

escola formadora e a escola campo de estágio. Existem avanços na legislação no que diz 

respeito às obrigações relativas à instituição formadora (Universidades), instituição do estágio 

(Escolas), ao próprio estudante, criando um melhor delineamento do amparo legal, mas deixa 

em aberto a preocupação com a formação daquele que recebe o estagiário na parte 

concedente (no nosso caso o professor-colaborador da escola). Além de não expor a 

necessidade que se tem das instituições oferecerem modalidades de aperfeiçoamento para 

estes profissionais considerados parceiros no processo de estágio. Diante do exposto e 

sabendo da importância que o professor-colaborador possui no processo de formação do 

estagiário, esse trabalho tem por objetivo verificar as concepções e inquietações dos 

professores-colaboradores de Biologia sobre o estágio supervisionado em Escolas Estaduais 

do Município de Cruz das Almas. Essa pesquisa se caracteriza como qualitativa do tipo 

descritiva. Os sujeitos envolvidos serão os professores colaboradores de Biologia das escolas 

estaduais do município de Cruz das Almas. Como forma de coleta dos dados, serão utilizados 

questionários e o diagnóstico destes, será feita a partir da análise de conteúdo. 
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7. Prazo de execução 

7.1. Início: 01/08/2014              7.2. Término: 01/01/2015 

8. Equipe executora 

  8.1. Discentes 

Discente Curso 
Carine Barroso Brasil Licenciatura em Biologia 

TATIANA PACHECO RODRIGUES 

Gestora de Extensão do CCAAB/UFRB


