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Apresentação 

	

	

 	

Prezado(a) aluno(a) estagiário(a)	

O estágio curricular supervisionado é uma das mais importantes etapas para a 

formação do professor que atuará na educação básica. É de caráter obrigatório nos cursos 

de Licenciatura e parte fundamental do seu currículo. 	

A prática de estágio curricular é um momento de aproximação entre o aluno de 

licenciatura e o cotidiano escolar. Trata-se de uma oportunidade para refletir criticamente 

os processos de ensino e aprendizagem na educação formal na atualidade, suas 

metodologias, práticas, vivências e os desafios da formação. O estágio é também uma 

oportunidade para ampliar horizontes da formação acadêmica e para uma futura atuação 

docente.	

Neste regulamento, você obterá todas as informações necessárias para a realização 

do Estágio Curricular Supervisionado. Ele deve ser o norte para sua realização de forma 

mais consciente e profícua. 	
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Capítulo I – Da natureza e das finalidades do Estágio Curricular Supervisionado:	

Art. 1º - O estágio curricular supervisionado é atividade formativa de caráter obrigatório, 

integrada ao Curso de Filosofia na modalidade de Licenciatura. O estágio tem como 

finalidade proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências fundamentais 

ao exercício profissional do professor por meio da articulação entre teoria e prática, bem 

como possibilitar o aperfeiçoamento técnico, ético e humanístico da profissão pela 

experiência do aluno estagiário no espaço escolar. O estágio, enquanto parte da formação 

acadêmica do curso de Licenciatura em Filosofia da Faculdade Paulus de Tecnologia e 

Comunicação, tem como proposta formativa a vivência do aluno estagiário da realidade 

escolar em seus contextos social, político e cultural, de forma a ampliar sua formação 

profissional e cidadã, em consonância com os termos da Lei 11.788/08 e da Resolução 

CNE/CP N. 2, de 1º de julho de 2015.	

Art. 2º - O estágio curricular supervisionado da FAPCOM atende às Diretrizes 

Curriculares para a Formação de Profissionais do Magistério em Nível Inicial, que 

instituem a concepção, finalidade e a carga horária dos cursos de licenciatura de 

graduação plena de formação de professores da Educação Básica em nível superior, bem 

como orienta-se pelos princípios e diretrizes da Lei 9.394/1996. 

Art. 3º - O estágio curricular supervisionado no Curso de Licenciatura em Filosofia é 

obrigatório para a conclusão do curso e será realizado a partir do 3º semestre do curso de 

Licenciatura em Filosofia, respeitando-se a distribuição da carga horária deste 

regulamento.	

Art. 4º - O estágio curricular supervisionado incluirá as atividades de observação de aula, 

projeto e regência, que deverão ser realizadas em um estabelecimento regular de ensino 

de Educação Básica no nível Ensino Médio. 
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Capítulo II – Dos objetivos do Estágio Curricular Supervisionado: 

Art. 5º - Objetivo geral:	

Proporcionar experiência formativa curricular a partir do aprofundamento teórico e 
prático da atividade docente, visando à obtenção de competências e habilidades 
profissionais fundamentais ao exercício da profissão.  

Art. 6º - Objetivos específicos:	

I - Continuar o processo formativo do aluno de Licenciatura em Filosofia;	

II - Promover um espaço de ensino-aprendizagem e diálogo pedagógico;	

III - Colaborar com a construção de uma atitude questionadora no contexto educacional;	

IV – Aproximar o aluno de Licenciatura em Filosofia do cotidiano escolar;	

V – Contribuir para o processo de construção e reconstrução de saberes; 	

VI - Oferecer a oportunidade de identificação com a futura profissão.	

 	

Capítulo III – Da carga horária:	

Art. 7º - O Artigo 13 da Resolução CNE/CP 02/2015 determina que a carga horária 

mínima para o cumprimento do estágio curricular supervisionado seja de 400 

(quatrocentas) horas, a serem cumpridas de acordo com a distribuição prevista no Artigo 

9º deste capítulo.  

Art. 8º - O estágio supervisionado deverá ser realizado em horário compatível e diferente 

ao período do curso em que o aluno estagiário esteja matriculado.  

Art. 9º - Os alunos que tenham exercido atividade profissional docente regular na 

educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular 

supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas. Para tanto, o aluno estagiário 

deverá comprovar vínculo do exercício regular da função docente em estabelecimento de 
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ensino na modalidade de Educação Básica, mediante apresentação de documento oficial 

em papel timbrado, assinado e carimbado pela autoridade competente, ou cópia de 

registro em CLT, ou outro documento oficial original que comprove o vínculo.  

§ 1º Para pedido de redução da carga horária, o aluno estagiário deverá obrigatoriamente 

preencher a Ficha de Redução de Carga Horária por Exercício Docente, contida nos 

anexos deste regulamento, juntar a documentação comprobatória e entregar ao orientador 

de estágio até a segunda semana do início do semestre letivo, que deverá analisar o pedido 

e encaminhar para parecer da coordenação do curso, que deferirá ou não o pedido. A 

coordenação deverá enviar documento para arquivo no prontuário do aluno.  

§ 2º O pedido de redução de carga horária obedecerá aos seguintes critérios:  

a) De 4 a 12 meses no exercício da função docente – redução de até 60 horas; 

b) De 13 a 21 meses no exercício da função docente – redução de até 120 horas; 

c) De 22 a 30 meses no exercício da função docente – redução de até 180 horas; 

d) Acima de 30 meses no exercício da função docente – redução de 200 horas. 

§ 3º O pedido de redução da carga horária do estágio poderá ser feito 1 (uma) única vez 

pelo aluno estagiário, dentro do prazo estipulado no § 1º deste artigo.  

§ 4º A carga horária a ser reduzida será distribuída nos respectivos semestres, a critério 

do orientador de estágio, e de forma que o aluno cumpra carga horária nas disciplinas 

Estágio Supervisionado I a VI, bem como realize as diferentes atividades do estágio 

descritas no artigo 26 deste regulamento. 

Art. 10 – No curso do 3º ao 6º semestre, o aluno estagiário deverá cumprir 75 (setenta e 

cinco) horas de estágio (a cada semestre), sendo que no 7º semestre a carga horária será 

de 60 (sessenta) horas e no 8º semestre de 40 (quarenta) horas. As atividades 

desenvolvidas a cada semestre deverão compreender, obrigatoriamente, as atividades de 

observação de aula, regência e projeto. 	
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Art. 11 - O estágio deverá ser cumprido no Ensino Médio, visto que a disciplina Filosofia, 

de acordo com a Lei 11.684/2008 (que altera o artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - 9.394/1996) é obrigatória apenas nesse nível.	

Art. 12 - Se houver possibilidade e disponibilidade, o aluno estagiário poderá cumprir 

parte das 400 (quatrocentas) horas de estágio na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), desde que na disciplina de Filosofia. 	

Art. 13 - O estágio poderá ser cumprido em instituições de ensino públicas (em âmbito 

municipal, estadual ou federal) ou privadas, desde que na disciplina de Filosofia ofertada 

no Ensino Médio.	

Art. 14 - A carga horária cumprida a cada semestre será dividida da seguinte forma:	

Para o 3º ao 6º semestres:	

- 65 horas (sessenta e cinco) horas para a realização do estágio no estabelecimento de 

ensino a cada semestre; 

- 10 (dez) horas para a elaboração do relatório de estágio a cada semestre.	

Para o 7º semestre:	

- 50 (cinquanta) horas para a realização do estágio no estabelecimento de ensino;	

- 5 horas (cinco) horas para a elaboração do relatório de estágio. 

Para o 8º semestre: 

- 40 (quarenta) horas para a realização do estágio no estabelecimento de ensino; 

- 5 (cinco) horas para a elaboração do relatório de estágio. 

Parágrafo Único – As horas dedicadas para a elaboração do relatório de estágio 

constituem momento privilegiado, no qual o aluno deverá refletir acerca da sua 

experiência e das perspectivas futuras para o exercício da profissão. Será imprescindível 
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analisar informações da realidade escolar (com registros e evidências) e refletir sobre o 

processo de ensino-aprendizagem observado, relacionando-o com o que foi aprendido e 

discutido nas disciplinas pedagógicas do Curso de Licenciatura em Filosofia.	

Capítulo IV – Das competências: 

Artigo 15 - Das competências do aluno estagiário: 

I – O aluno estagiário, antes de comparecer à escola e iniciar as atividades de estágio, 
deverá ler com atenção este regulamento e cumpri-lo, bem como planejar e elaborar as 
atividades a serem desenvolvidas no estágio mediante orientação do orientador de estágio 
e do Núcleo de Estágios e Carreiras da FAPCOM, que divulgará o cronograma do estágio 
no semestre letivo. 

II – O aluno estagiário regularmente matriculado deverá apresentar-se ao estabelecimento 
de ensino no qual o estágio será realizado portando a Carta de Apresentação, conforme 
modelo fornecido pelo Núcleo de Estágios e Carreiras da FAPCOM e disponibilizado no 
Espaço do Aluno, além dos Termos de Convênio e demais documentos do Estágio 
Curricular.  

III – O planejamento e a execução das atividades no âmbito escolar deverão ser feitos em 
conjunto com o professor da disciplina Filosofia, a quem o aluno estagiário deverá 
acompanhar nas aulas e atividades pedagógicas escolares, sob ciência e orientação da 
direção e/ou coordenação pedagógica da escola.  

IV – O aluno estagiário deverá preencher corretamente e integralmente todas as fichas e 
documentos do estágio, bem como elaborar um relatório das atividades desenvolvidas, 
que deverá ser apresentado semestralmente ao orientador de estágio em horário agendado.  

V – O aluno estagiário deverá comparecer ao local de estágio pontualmente nos dias e 
horários estabelecidos juntamente com o professor de Filosofia da Unidade Escolar.  

VI – O aluno estagiário deverá cumprir no máximo 6 (seis) horas diárias de estágio na 
Unidade Escolar, não devendo ultrapassar esse limite.  

VII – As ausências deverão ser comunicadas ao orientador de estágio. 

VIII – O aluno estagiário deverá manter atitude ética e responsável durante a realização 
do estágio na instituição escolar, mantendo conduta respeitosa e cordial para com todos 
os profissionais e alunos da escola, bem como deverá respeitar o regimento institucional 
e as regras estabelecidas.  
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Artigo 16 – Todas as dúvidas e/ou mais informações deverão ser obtidas com o orientador 
de estágio ou com o Núcleo de Estágios e Carreiras.  

Artigo 17 - O não cumprimento de, no mínimo, 400 (quatrocentas) horas de estágio 
curricular supervisionado, bem como a não entrega de relatório final e da documentação 
comprobatória da realização do estágio acarretará em impedimento para a conclusão do 
curso e da colação de grau.  

Parágrafo Único – O não cumprimento deste regulamento tornará o estágio sem validade. 

Art. 18 - O estágio realizado nos estabelecimentos regulares de ensino deverá ser 
cumprido apenas nas aulas da disciplina de Filosofia.  

Art. 19 – Das competências do Orientador de Estágio:  

I – Orientar, programar e acompanhar as atividades de estágio curricular supervisionado, 
no âmbito da Instituição Superior de Ensino, de forma a estimular reflexões e práticas que 
oportunizem a formação de professores críticos, competentes e responsáveis.  

II – Propor pesquisas, ações e instrumentos que possibilitem aprofundar e articular teoria 
e prática na formação do professor, buscando parcerias e meios para viabilizar propostas 
formativas.  

III – Promover o atendimento individual e coletivo do aluno estagiário, fornecendo 
orientações quanto ao planejamento, organização e execução das atividades. 

IV – Auxiliar o aluno estagiário com indicações de instituições de ensino disponíveis para 
realização do estágio. 

V – Avaliar periodicamente as atividades de estágio curricular supervisionado realizadas, 
bem como receber, conferir e avaliar a documentação entregue pelos alunos, emitindo 
parecer e comunicando à coordenação do curso quanto ao cumprimento ou não 
cumprimento do estágio.  

VI – Receber, validar e emitir parecer quanto a pedidos redução de carga horária do 
estágio, bem como distribuir a respectiva carga horária nos semestres letivos, em caso de 
aprovação.  
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Artigo 20 - Das competências da Coordenação do Curso:  

I – Apresentar semestralmente ao orientador de estágio lista de estudantes matriculados 
no curso de Licenciatura em Filosofia e que se encontram aptos ao cumprimento do 
estágio curricular supervisionado.  

II – Planejar, organizar e discutir ações conjuntas com o orientador de estágio, mediante 
calendário institucional e programação semestral do curso, visando estipular prazos e 
comunicar ocorrências.  

III – Receber, dar ciência e viabilizar arquivamento de documentação referente ao estágio, 
mediante parecer e encaminhamento do orientador de estágio. 

IV – Promover a articulação entre ações institucionais e promovidas pelo curso de 
Licenciatura em Filosofia com o estágio curricular supervisionado, tendo em vista o 
diálogo entre os docentes do curso quanto à formação do aluno estagiário.  

Artigo 21 – Das competências do Núcleo de Estágios e Carreiras (NEC) 

I – Organizar, divulgar e executar atividades que viabilizem a realização do Estágio 
Curricular Supervisionado nas Unidades Escolares, de acordo com este regulamento e 
com o cronograma próprio do Curso de Licenciatura em Filosofia. 

II – Verificar e repassar à Coordenação semestralmente a lista dos alunos regularmente 
matriculados e aptos à realização do Estágio Curricular Supervisionado nos semestres 
ativos. 

III – Elaborar e receber termos de convênio, cartas de apresentação, seguro e demais 
documentos necessários para que o aluno inicie o estágio na Unidade Escolar, bem como 
entregá-los aos alunos mediante agendamento do setor. 

IV – Receber e conferir documentos referentes ao Estágio Supervisionado - protocolados 
e assinados pelo responsável na Unidade Escolar, devendo encaminhá-los para arquivo 
no prontuário do aluno a cada etapa cumprida do estágio, após avaliação e parecer do 
coordenador do curso.  

V – Orientar os alunos sobre as atividades do Estágio Curricular Supervisionado, 
prestando informações precisas sobre cronograma, prazos e ações desenvolvidas pela IEs 
em relação ao estágio. 



10	
	

VI – Colaborar com a coordenação do curso de Filosofia no acompanhamento das 
atividades do Estágio Curricular, sobretudo no contato com escolas e na busca por 
convênios com novas instituições de ensino. 

Capítulo V - Das Instituições conveniadas e parceiras 

Artigo 21 - É facultado à Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação firmar Acordo 
de Cooperação com instituições para realização de estágio curricular supervisionado, bem 
como indicar ao aluno estagiário tais instituições parceiras, cujas competências serão 
acordadas em documento próprio, respeitando este regulamento.  

Artigo 22 - O aluno estagiário deverá fornecer ao orientador de estágio os dados da escola 
escolhida (nome da instituição, telefone e nome do diretor e/ou coordenador pedagógico) 
para o estabelecimento de Acordo de Cooperação. 

Artigo 23 - A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação será a responsável pelo 
estabelecimento de Acordo de Cooperação para estágio entre a FAPCOM e a instituição 
de ensino básico. 

Parágrafo Único – O referido Acordo de Cooperação terá a vigência semestral, podendo 
ser prorrogado por igual período ou cancelado sem quaisquer ônus para ambas as partes. 

Art. 24 - A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação possui Acordo de 
Cooperação firmados com escolas localizadas nas proximidades da FAPCOM. Todavia, 
caberá ao aluno decidir por realizar o estágio nesses estabelecimentos ou optar por outro 
que atenda às suas necessidades. 

	

Capítulo VI – Das atividades a serem desenvolvidas no estágio:  

Art. 25 - A realização do estágio curricular supervisionado configura-se como atividade 
parte do processo formativo do curso de Licenciatura em Filosofia e, portanto, não 
implicará vínculo empregatício de qualquer natureza, tanto na instituição em que o estágio 
será realizado, quanto na IES a que o aluno estagiário é regularmente matriculado (Lei nº 
11.788/08 e Resolução CNE/CP N.2, de 1º de julho de 2015). 

Art. 26 - Na escola conveniada ou parceira, o aluno estagiário deverá realizar, 

basicamente, três atividades: observação de aula, projeto e regência.	
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Parágrafo Único – As três atividades deverão estar assim divididas: observação de aula 

(160 horas), projeto (160 horas) e regência (30 horas), ao longo dos 6 semestres de 

estágio.	

Art. 27 - A observação de aula é o momento em que o aluno estagiário estabelece contato 

direto com a sala de aula e com o professor da disciplina Filosofia e alunos do Ensino 

Médio, devendo observar a estrutura organizacional da escola, o contexto, recursos físicos 

e materiais, a relação professor-aluno e, principalmente, as metodologias adotas, 

estratégias de ensino e aprendizagem, instrumentos de avaliação, planos de ensino, entre 

outros aspectos relevantes da rotina escolar. 	

Art. 28 – O projeto é a etapa de vivenciar diretamente a prática pedagógica por meio de 

projetos desenvolvidos na escola. O aluno estagiário pode propor, colaborar e 

desenvolver, juntamente com os docentes, atividades educativas interdisciplinares, como 

projetos temáticos que gerem conscientização dos alunos para o exercício da cidadania, 

do respeito ao meio ambiente, à diversidade, ao outro – ou mesmo projetos temáticos que 

estimulem o pensamento e a reflexão filosófica, saídas pedagógicas, feiras culturais e 

científicas, mostras, desenvolvimento de material ou site educativo com uso de 

tecnologias, entre outros. A realização do projeto de ser evidenciada por registros 

objetivos no relatório semestral do estágio (relatórios assinados, imagens, resultados, 

releases, etc.)	

Art. 29 - A regência consiste no desenvolvimento do plano de ensino e de aulas 

ministradas às turmas nas quais se realiza o estágio, mediante acompanhamento e aval do 

professor da disciplina. O aluno estagiário deverá planejar a aula, preparar conteúdos e 

estratégias de aprendizagem e elaborar instrumentos de avaliação, quando oportuno, 

sempre respeitando as orientações e indicações do professor da disciplina.	

Art. 30 – O aluno estagiário deverá elaborar relatório semestral do Estágio Curricular 

Supervisionado registrando todas as atividades desenvolvidas na escola, apresentando 

evidências que permitam aferir conhecimentos obtidos, práticas, metodologias, relação 

professor-aluno, contexto escolar, entre outros aspectos da realidade escolar. Deverá, 

ainda, apresentar a avaliação de sua própria experiência no processo formativo, 

relacionado tais práticas às questões teóricas aprendidas no curso de Licenciatura. 	
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Capítulo VII – Da entrega do relatório e fichas de estágio:	

Art. 31 - Até 10 (dez) dias após o início do semestre letivo nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado I a VI, o aluno estagiário deverá retirar no Núcleo de Estágios e Carreiras 

(NEC): os termos de convênio em 3 vias; a carta de apresentação; o questionário inicial 

que deverá ser respondido pelo professor que acompanha o estágio na escola conveniada 

ou parceira (respondido apenas no primeiro semestre do estágio, exceto se houver 

mudança de docente e/ou escola); as fichas de registro de atividades e a ficha de avaliação 

do estágio. O regulamento e demais documentos estarão disponíveis no espaço do aluno 

para download. 	

Art. 32 - Com relação ao relatório de estágio, o aluno estagiário deverá produzi-lo ao 

longo do semestre, concomitantemente ao trabalho desenvolvido na escola. O documento 

deverá ser elaborado de acordo com o Manual de Normas Técnicas para Trabalhos 

Acadêmicos - FAPCOM vigente e incluirá:	

- Capa;	

- Folha de Rosto;	

- Sumário;	

- Introdução: com objetivos, justificativa e metodologia;	

- Dados acerca da escola conveniada ou parceira em que realiza o estágio: incluir 

informações sobre a localização do estabelecimento de ensino; os recursos físicos, 

humanos e tecnológicos encontrados; o perfil da comunidade escolar, entre outros dados. 

A análise deverá ser crítica e reflexiva;	

-  Plano de Aula: descrição de uma aula de Filosofia (com ementa, conteúdo, objetivos, 

metodologia, recursos, processo de avaliação e referências bibliográficas), que poderá ser 

ministrada na escola conveniada ou parceira;	
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- Projeto Pedagógico: Relato de projeto a ser desenvolvido em escola conveniada ou 

parceira na qual o estágio foi realizado. O projeto deve ser preferencialmente de caráter 

interdisciplinar, com foco em propostas temáticas que visem à promoção humana em suas 

dimensões éticas, culturais, sociais e políticas. 

- Conclusões: mencionar, principalmente, a experiência acerca do estágio;	

- Referências Bibliográficas: incluir as obras (livros, artigos ou outro material de 

referência) que foram utilizadas na elaboração do relatório;	

- Anexos: facultativo.	

Parágrafo Único – As instruções detalhadas para a elaboração do relatório de estágio, do 

plano de aula, do projeto pedagógico, das fichas de estágio e outros, serão dadas 

presencialmente nos encontros entre o aluno estagiário e o orientador de estágio.	

Art. 33 - As fichas de estágio e o relatório parcial deverão ser entregues ao orientador de 

estágio (que fará a conferência e as correções) até 15 (quinze) dias antes do encerramento 

do semestre letivo.	

Parágrafo Único – Não haverá prorrogação do prazo de entrega dos documentos 

mencionados, exceto em situações com justificativas previstas pela lei.	

Capítulo VIII – Das demais disposições:	

Art. 34 - As fichas de registro de atividades deverão conter as assinaturas e carimbos dos 

responsáveis, bem como o preenchimento de datas e horas cumpridas. Não serão 

admitidas rasuras em documentos. 	

Parágrafo Único – O preenchimento incorreto das fichas de estágio invalidará a atividade.	

Art. 35 - Os casos omissos serão avaliados pela Coordenação de Curso, após consulta à 

Assessoria Acadêmica.  
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