
Ministerio da Educa~ao
Universidade Federal do Rec6ncavo da Bahia

Conselho Academico

Disp6e sobre a aprovagao do Regulamento de
Estagio do Curso de Licenciatura em Qufmica da
Universidade Federal do Rec6ncavo da Bahia.

o Presidente do Conselho Academico . CONAC da Universidade

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

deliberaQao da sua Camara de GraduaQao, em reuniao ordinaria realizada no dia 12

de novembro de 2012,

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

Qufmica da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia, conforme 0 Anexo Unico

desta ResoluQao.

Art. 2° Esta ResoluQao entra em vigor na data de sua publicaQao,

revogadas as disposiQoes em contrario.

I' ,

paUlo\;, briel Ol~ Nacif
Reitor

Presidente do Conselho Academico
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REGULAMENTO DE ESTAGIO DO CURSO DE L1CENCIATURA EM QUiMICA DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA

Art 1° - 0 Estagio Obrigat6rio do Curso de Licenciatura em Qufmica da

Universidade Federal do Rec6ncavo da Bahia - UFRB esta organizado conforme a

RESOLUCAo CNE/CP N° 2, de 19 de fevereiro de 2002, que institui a duragao e a

carga horaria dos cursos de licenciatura de graduagao plena, de formagao de

professores da Educagao Basica, em nfvel superior; Tambem esta de acordo com a

Lei nO 11.788 de 25 de setembro de 2008, que regula as atividades de estagio no

pafs, e de acordo com a Resolugao CONAC 38/2011 que regulamenta os Estagios

Obrigat6rios e Nao Obrigat6rios dos cursos de graduagao da Universidade Federal

do Rec6ncavo da Bahia - UFRB.

I - proporcionar condig6es para desenvolvimento de habilidades

profissionais e academicas visando melhor qualificagao do futuro Licenciado em

Qufmica;

II - possibilitar aos futuros docentes a construgao do saber atraves da

articulagao entre os campos te6ricos e metodol6gicos, relacionando as contribuig6es

das diversas areas do conhecimento que fundamentam 0 curso.
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Art. 4° - A carga heraria do Estagio Obrigat6rio sera de 408 horas vinculadas

aos respectivos componentes curriculares e distribufda nas seguintes atividades:

c) Observagc1o e caracterizagc10 diagn6stica da escola campo de

estagio, realizagc10 de entrevistas com docentes, discentes, coerdenagc1o

pedag6gica e comunidade escolar;

d) Observagc1o de aulas de Qufmica na Educagc10 Sasica

compreendendo 0 perfil dos alunos, relagc10 docente/discente, metodologias

de ensino utilizadas em sala de aula;

e) Caracterizagc10 do componente Qufmica no currfculo da escola

(carga heraria, series em que e ministrado e sua relevancia para 0 corpo

docente e discente);

i) Participagc10 em Seminario Relato de Experiencia de Estagio

no final do semestre;

j) Elaberagc10 de Relat6rio de Estagio Obrigat6rio (contendo

todas as atividades realizadas, fichas de atividades, 0 diagn6stico da



Ministerio da Educacao
Universidade Federal do Reconcavo da Bahia

Conselho Academico
instituic;ao e todas as informac;6es relevantes e demais registro importantes

tais como fotos, textos trabalhados, etc.)

d) Coparticipagao nas aulas de Qufmica na Educagao Basica

articulada junto ao professor regente de classe da escola campo de estagio,

atraves de monitoria, participagao nas discuss6es em sala, etc;

f) Elaboragao de Relat6rio de Estagio Obrigat6rio contendo:

caracterizagao da turma, atividades realizadas, reflex6es sobre a experiencia

de coparticipagao no ensino de Qufmica, avaliagao da experiencia e aspectos

relevantes. Anexar ao relat6rio os pianos de intervengao, fichas de atividades

e demais registro importantes tais como fotos, textos trabalhados, etc.;

g) Participagao em Seminario Relato de Experiencia de Estagio

Obrigat6rio no final do semestre.

d) Ampliagao da coparticipagao nas aulas de Qufmica na

Educagao Basica articulada junto ao professor regente de c1asse da escola
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campo de estagio, atraves de organizaGao de seminarios, monitoria,

participaGao nas discuss6es em sala, etc;

f) Relat6rio de Estagio Obrigat6rio contendo: caracterizaGao da

turma, atividades realizadas, reflex6es sobre a experiencia no ensino de

Qufmica, avaliaGao da experiencia e aspectos relevantes. Anexar ao relat6rio

os pianos de intervenGao, fichas de atividades e demais registro importantes

tais como fotos, textos trabalhados, etc.;

g) ParticipaGao em Seminario sobre Relato de Experiencia de

Estagio no final do semestre.

b) ElaboraGao do Plano de Atividades do Estagiario e Pianos de

aula para regencia em uma turma da EducaGao Basica na escola campo de

estagio;

c) ObservaGao e regencia supervisionada em turma de Qufmica

na EducaGao Basica;

d) ParticipaGao nas atividades relacionadas as diversas

dimens6es da dinamica escolar, tais como: reuni6es pedag6gicas e/ou
administrativas, integraGao com a comunidade escolar, projetos especiais,

etc.;

f) ElaboraGao de Relat6rio Final de Estagio contendo:

caracterizaGao da turma, atividades realizadas, reflex6es e avaliaGao sobre a

experiencia no ensino de Qufmica e aspectos relevantes. Anexar ao relat6rio
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os pianos de aula, fichas de atividades e demais registros importantes tais

como fotos, textos trabalhados, etc.;

g) Participagao em Seminario Final de Relato de Experiencia de

Estagio apresentando os principais resultados e avaliagao das interveng6es

pedag6gicas.

Art. 5° - 0 Estagio Obrigat6rio e a pratica pedag6gica desenvolvida

obrigatoriamente em instituig6es de educagfw basica, preferencialmente publicas,

em conformidade com 0 projeto pedag6gico do curso.

Art. 6° - Os Estagios do Curso de Quimica visam a aplicagao e

ressignificagao de conhecimentos e saberes te6ricos e praticos e tem os seguintes

objetivos:

I - favorecer a vivencia, no campo profissional, dos conhecimentos te6ricos

e praticos adquiridos no curso;

II - promover 0 desenvolvimento da atitude profissional critica e responsavel

que demonstre a presenga de uma consciencia social e humana;

III - proporcionar 0 desenvolvimento de habilidades Iigadas ao exercicio da

doc€mcia;

IV - propiciar a formagao docente utilizando as praticas academicas de

ensinG, pesquisa e extensao;
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V - proporcionar 0 desenvolvimento de habilidades da pratica pedagogica

em ambientes escolares e nao escolares.

Art. 7° - 0 Estagio Obrigatorio do Curso de Qufmica sera desenvolvido em

praticas docentes, a partir do 5° semestre letivo do curso de acordo com PPC do

mesmo e tera um mfnimo de 408 horas.

Paragrafo unico. Os alunos que exercem a doce!ncia deverao estagiar

preferencialmente nas instituigoes em que nao atuam profissionalmente.

Art. 8° - 0 aluno podera ter redugao da carga horaria do Estagio Curricular

Supervisionado ate 0 maximo de 200 (duzentas) horas desde que exerga atividade

regular na educagao basica na disciplina Qufmica e esteja exercendo a atividade

profissional concomitantemente matriculado em componente curricular de estagio.

§ 1° 0 discente que obtiver redugao de carga horaria de estagio, conforme

consta no caput deste artigo, nao estara dispensado da assinatura do Termo de

Compromisso de Estagio, bem como da entrega de relatorios, apresentagoes,

participagao nas aulas teoricas e demais atividades definidas no programa curricular

do componente de estagio.
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§ 2° Cabe ao Colegiado do Curso avaliar se a area de atuagao indicada pelo

discente esta ou nao relacionada de forma direta com 0 perfil profissional definido no

Projeto Politico Pedag6gico do Curso.

Art. go - 0 aluno devera apresentar a documentagao comprobat6ria para

efeito da redugao de sua carga horaria de Estagio Curricular Obrigat6rio:

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 informagaes: area de docencia, nfvel de ensino e series,

perfodo da regencia escolar;

II - 0 aluno devera anexar a solicitagao, parecer, apreciado e

aprovado pelo Colegiado do Curso, emitido pelo docente orientador de estagio sobre

o aproveitamento de carga horaria.

Parilgrafo Unico. a aluno perdera 0 direito a redugao da carga horaria, a

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

amissae de informagaes.

Art. 10 A supervisao de estagio, a depender das condigaes para 0 seu

desenvolvimento, dar-se-a conforme as seguintes modalidades:

- supervisao direta: planejamento de intervengaes, acompanhamento e

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

desenvolvidas ao longo de todo processo;

II - supervisao semidireta: acompanhamento e orientagao do estagiario por

meio de orientagaes individuais e coletivas, bem como de visitas nao contiguas;
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III - supervisao indireta: acompanhamento feito pelo professor por meio de

relat6rios, entrevistas e observagoes.

Paragrafo unico. 0 estagio podera ser desenvolvido supervisionado por

meio de uma conjungao dessas tres modalidades, levando-se em conta as

especificidades da sua realizagao, ficando o(s) docente(s) responsaveis com a

atribuigao de circunstanciar relat6rio/memorial pertinente sobre essa situagao em

particular.

Art. 11° - A avaliagao do desempenho do estagiario sera realizada pelo

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

estagio, envolvendo os perfodos de observagao, co-participagao e regencia.

Art. 12° - A avaliagao do estagiario sera feita por meio de projeto de estagio,

desempenho e relat6rios finais de estagio.

§ 1° A elaboragao do relat6rio devera obedecer as normas vigentes da

ABNT (Associagao Brasileira de Normas Tecnicas).

§ 2° 0 estagiario devera entregar 0 relat6rio final do estagio em data a ser

definida pelo orientador

§ 3° No caso de 0 aluno ser considerado nao habilitado, devera repetir a

disciplina que inclui as atividades de pratica docente.
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Art. 13 0 orientador de estagio obrigat6rio e um docente indicado pela Area

de Conhecimento, com formagao na area especffica em que 0 aluno estiver

desenvolvendo a atividade de estagio, responsavel direto pela orientagao,

acompanhamento e avaliagao do estagiario.

I - selecionar os campos de estagio curricular para os alunos de sua turma,

solicitando a Coordenagao do Colegiado de Qufmica que sejam firmados convenios

entre a UFRB e campos de estagios;

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

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

IV - submeter a homologagao pelo colegiado do curso um plano de

acompanhamento de estagio contendo: objetivos, conteudos, metodologia, direitos e

deveres dos estagiarios e criterios de avaliagao e modos de atribuig6es de meng6es;

V - manter contatos regulares com os estagiarios na Universidade

individual mente e em grupo, para fins de troca de experiencias e eventual

complementagao de conhecimento, de acordo com a carga horaria te6rica do

componente curricular em que 0 estagio esta sendo desenvolvido;

VI - promover reuni6es peri6dicas com os estagiarios para planejar, analisar

e avaliar 0 seu desempenho;

VII - realizar visitas peri6dicas as Instituig6es Campo onde se efetua 0

estagio, enquanto 0 mesmo estiver sendo desenvolvido, objetivando 0

acompanhamento direto do desempenho do estagiario;
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VIII - informar ao colegiado e a escola campo de estagio, atraves de

documento especffico, a decisao de remanejamento do estagiario;

IX - preencher instrumentos de acompanhamento e avaliaQao do estagio;

X - orientar, analisar e avaliar 0 relatorio final do estagiario;

XI - elaborar relatorio e entregar ao Colegiado ao final de cada semestre.

Art. 15 Cada orientador devera ter sob sua responsabilidade, no maximo, 10

(dez) estagiarios por turma.

§ 1° Nos semestres em que 0 orientador assumir uma turma de estagio

teorica e pratica so podera assumir outros componentes curriculares para completar

a carga horaria minima exigida na resoluQao CONAC 03/2008, Art. 5, § 30, que diz

"A atribuiQao da carga horaria minima ou maxima de aula dependera do numero de

componentes curriculares/turmas assumidas pelo docente e das atividades com

Pesquisa e/ou Extensao, previstas no Plano Individual de Trabalho, devidamente

aprovado pelo Conselho de Centro."

Art. 16 a estagiario iniciara suas atividades apos articulaQao entre 0 docente

orientador do componente curricular de estagio e representante da InstituiQao

Concedente, dirigindo-se a Unidade Escolar onde realizara 0 estagio ou ao seu

representante, bem como, ao Coordenador da area onde atuara, com Carta de

ApresentaQao e Termo de Compromisso fornecido pelos orientadores.

Art. 17 0 estagiario so podera iniciar as atividades de estagio em

InstituiQaes conveniadas com a UFRB, apos apreciaQao e aprovaQao do projeto de

estagio/ plano de atividades do estagiario pelo orientador que devera ser elaborado
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em acordo das tres partes - Instituigao concedente, Instituigao de ensino e

Estagiario - e devidas assinaturas dos Termos de Compromisso.

Art. 18 0 estagiario devera apresentar previamente seu projeto de estagio a

Instituigao antes de iniciar as atividades.

Art. 19 a estagiario, durante sua permanencia na Instituigao, devera

submeter-se as normas e diretrizes da Unidade Escolar onde estiver desenvolvendo

o estagio.

Art. 20 a estagiario devera comunicar ao orientador de estagio quaisquer

ocorrencia ou irregularidade na realizagao do seu estagio.

Art. 21 0 Estagio Obrigat6rio devera ser realizado preferencialmente no

municfpio onde esta lotado 0 curso no qual 0 aluno esta matriculado, serao

analisados pelo Colegiado os casos especiais.

Art. 22 Durante a realizagao do estagio e vedada a solicitagao de exercfcios

domiciliares.

Art. 23 0 estagiario devera entregar relat6rios finais e anexos ao orientador

em data estabelecida pelo mesmo.

Art. 24 0 Estagio Obrigat6rio do Curso de Qufmica sera amparado pelo

termo de compromisso (conforme Anexo I), celebrado entre a Unidade Concedente,

o Coordenador do Curso e 0 Estagiario.

r,
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Paragrafo unico. Ao termo de compromisso deve ser anexado 0 Plano de

Atividades do Estagiario (conforme Anexo II) devidamente preenchido e assinado.

Art. 25 0 estagio nao-obrigatorio constitui-se nas atividades de estagios

orientadas para a complementagao da formagao academico-profissional, que serao

realizadas apos pedido do discente ao Colegiado do curso que analisara a

pertinencia do estagio com relagao a formagao profissional, as condigoes do campo

para sua realizagao e as possibilidades de acompanhamento.

Art. 26 Para cada aluno que realizar estagio nao-obrigatorio sera indicado

pela Comissao Orientadora de Estagio do centro um orientador/a de estagio,

docente da UFRB responsavel por orientar o/a estagiario/a.

Art. 27 A UFRB contratara em favor do estagiario segura contra acidentes

pessoais, conforme fique estabelecido no termo de compromisso.
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO
CELEBRADO ENTRE 0 ESTUDANTE DA UFRB

E A INSTITUI<;AO CONCEDENTE

sediada a Rua n°---------------------------,Cidade CEP CNPJ
Fone doravante denominada
por seu Representante

de outro lado,

estudante do ana do Curso de
______________ , Matricula n° , residente a
Rua , n° na Cidade de
__________ , Estado , CEP , Fone
_______ , Data de Nascimento __ /__ /__ , doravante denominado Estudante,
com interveniencia da Institui<;iio de Ensino, celeb ram 0 presente Termo de Compromisso em
consonancia com 0 Art. 82 da Lei nO9394/96 - LDB, da Lei nO 11.788/08 e com a Resolu<;iio
CONAC nO038/2011 e mediante as seguintes clausulas e condi<;6es:

CLAuSULA PRIMEIRA - As atividades a serem desenvolvidas durante 0 Estagio
constam de programa<;iio acordada entre as partes - Plano de Atividades do Estagiario no
verso - e terao por finalidade propiciar ao Estudante uma experiencia academico-profissional
em urn campo de trabalho determinado, visando:

a) 0 aprimoramento tecnico-cientffico em sua forma<.;ao;
b) a maior proximidade do aluno, com as condi<.;6esreais de trabalho, por
intermedio de pniticas afins com a natureza e especificidade da area definida
nos projetos politicos pedag6gicos de cada curso.
c) a realiza<.;aode Eshigio ( ) OBRIGATORlO ou () NAO
OBRIGATORIO.

CLAuSULA SEGUNDA - 0 presente estagio somente podera ser iniciado ap6s
assinatura das partes envolvidas, niio sendo reconhecido ou validada com data retroativa.

CLAuSULA TERCEIRA- 0 estagio sera desenvolvido no periodo de
__ /__ / a __ /__ / , no horario das __ as e as
___ hs,(intervalo caso houver) de , num total de hs semanais, (nao
podendo ultrapassar 30 horas), compativeis com 0 horario escolar podendo ser denunciado
a qualquer tempo, unilateralmente e mediante comunica<;ao escrita, ou ser prorrogado,
atraves de emissiio de Termo Aditivo;
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Panlgrafo Primeiro Em caso do presente estagio ser prorrogado, 0 preenchimento e a
assinatura do Termo Aditivo deverao ser providenciados antes da data de encerramento,
contida na Clausula Terceira neste Termo de Compromisso;

Paragrafo Segundo Em periodo de recesso escolar, 0 estagio podera ser realizado com
carga horaria de ate 40 horas semanais, mediante assinatura de Termo Aditivo, especifico
para 0 periodo.

Paragrafo Terceiro Nos perfodos de avalia~ao ou verifica~6es de aprendizagem pela
Institui~ao de Ensino, 0 estudante podera solicitar a Parte Concedente, redu<;ao de carga
horaria, mediante apresenta<;ao de declara<;ao, emitida pelo Coordenador(a) do Curso ou
Professor(a) Orientador(a), com antecedencia minima de 05 (cinco) dias tHeis.

Na vigencia deste Termo de Compromisso 0 Estudante sera
Acidentes Pessoais, providenciado pela

e representado pela Ap6lice n°
___________ da Companhia _

CLAUSULA QUINTA - Durante 0 periodo de Eshigio Nao Obrigat6rio, 0 estudante recebeni
uma Boisa Auxilio, no valor de R$ (reais), bem
como auxilio-transporte no valor de R$ (reais), pagos
mensalmente pela Parte Concedente.

Panigrafo Unico Durante 0 periodo de Estagio Obrigat6rio 0 estudante ( ) recebera ou ( )
nao recebera bolsa auxilio no valor de _

CLAUSULA SEXTA - Cabeni ao Estudante cumprir a programa~ao estabelecida, observando as
normas internas da Parte Concedente, bem como, elaborar relat6rio referente
ao Estagio a cada 06 (seis) meses e ou quando solicitado pela Parte
Concedente ou pela Institui~ao de Ensino;

CLAuSULA SETIMA- 0 Estudante respondera pelas perdas e danos decorrentes da inobservi'mcia
das normas internas ou das constantes no presente contrato;

CLAuSULA OITAVA - Nos termos do Artigo 3° da Lei n° 11.788/08, 0 Estudante nao tera, para
quaisquer efeitos, vinculo empregaticio com a Parte Concedente;

CLAuLULA NONA- Constituem motivo para interrup~ao automatica da vigencia do presente
Termo de Compromisso de Estagio;
a) conclusao ou abandono do curso eo trancamento de matricula;
b) solicita~ao do estudante;
c) nao cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso;
d) solicita~ao da parte concedente;
e) solicita~ao da institui~ao de ensino, mediante aprova~ao Coordenador de

Curso ou Professor(a) Orientador(a).

CLAuSULA QUARTA -
protegido contra

E, por estar de inteiro e comum acordo com as condi~6es deste Termo de Compromisso, as partes
assinam em 03 (tres) vias de igual teor.

f\
\ 14
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COORDENADOR DO CURSO - UFRB
(assinatura e carimbo)

ESTAGIAAIO
(assinatura)
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1. IDENTIFICACAO DO ESTAGIO:

) ESTAGIO OBRIGATORIO

Unidade/Setor: Ramal: _
Nome do Supervisor: _
Cargo ou Fun~ao do Supervisor: _
Forma~ao Profissional do Supervisor: _


