
 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO 

DE PEDAGOGIA – LICENCIATURA 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E FINALIDADES 

 

Art. 1º Este regulamento tem por finalidade, fixar as normas técnico-operativas, para 

o Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Pedagogia – Licenciatura de 

acordo com a legislação em vigor, Projeto do curso e Regimento Acadêmico, da 

Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente. 

 

Art. 2º O Estágio Curricular Supervisionado é o conjunto de atividades curriculares, 

de aprendizagem profissional, social e cultural, parte integrante do curso, em que o 

acadêmico vivencia o momento da prática, que não se restringe a um fazer 

específico, mas que se constitui numa atividade de reflexão que enriquece a teoria 

que lhe dá suporte. 

 

Art. 3º Para os efeitos deste regulamento, o Estágio Curricular Supervisionado é 

obrigatório, realizado no decorrer do ano letivo, com carga horária definida, sendo 

oferecido aos alunos regularmente matriculados na Instituição.   

 

CAPÍTULO II 

DA CARGA HORÁRIA 

 

Art. 4º A carga horária do estágio curricular é de 460 (quatrocentas e sessenta 

horas). 

 

Art. 5º A carga horária será distribuída: 

 

I – No quarto período 80 (oitenta) horas para observação e participação em 



 

atividades voltadas a Gestão Escolar; 

II – No quinto período 100 (cem) horas para observação e docência na Educação 

Infantil; 

III – No sexto período 100 (cem) horas para observação e docência no Ensino 

Fundamental: anos iniciais; 

IV- No sétimo período 100(cem) horas para observação e docência no Ensino 

Médio. 

V- No oitavo período 80(oitenta) horas para observação e participação em 

Ambientes não Escolares. 

 

Parágrafo Único: As atividades dos incisos IV e V poderão ser realizadas em 

individual ou equipes, ficando a critério do Supervisor de Estágio Supervisionado, a 

divisão das equipes. 

CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 6º São objetivos do Estágio Curricular Supervisionado: 

 

I - Proporcionar ao aluno as oportunidades para integrar e confrontar teoria e prática, 

através de discussões e produção acadêmica; 

II - Permitir ao acadêmico uma reflexão crítica da realidade educacional, ofertando-

lhe instrumentos transformadores das realidades educacional e social; 

III - Capacitar o acadêmico para conviver, analisar, compreender e intervir na 

realidade de sua formação profissional; 

IV - Propiciar aos graduandos experiência de exercício profissional, ampliando e 

fortalecendo conhecimentos e atitudes éticas; 

V - Promover a integração entre a Faculdade e a comunidade. 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO 

 

Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado será desenvolvido em Instituições 

Educacionais públicas e ou privadas, possibilitando aos graduandos experiência de 

exercício profissional abrangendo: 

I – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

II – Nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio; 

 III – Na Educação profissional, na área de serviços de apoio escolar; 

IV- Em ambientes não escolares; 

  V – Na participação em atividades da gestão de processos educativos. 

Art. 8º As atividades realizadas durante o cumprimento do Estágio Curricular 

Supervisionado, possui características diferenciadas em conformidade com o ano 

em que o acadêmico está matriculado.  

   Art. 9º A organização do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de 

Pedagogia pressupõe diferentes estratégias de ensino e aprendizagem, realizado 

através de estudo em sala de aula, observações, elaboração e aplicação de 

projetos, onde o estagiário deverá desenvolver as seguintes etapas: 

§ 1º Projeto de estágio: que compreende as atividades planejadas a serem 

desenvolvidas individualmente ou em equipe mediante solicitação e aprovação do 

professor supervisor. 

§ 2º Relatório das atividades: que deverá ser entregue no final do semestre letivo, 

referente às atividades desenvolvidas em uma única via encadernada em espiral, 

obedecendo ao cronograma proposto pelo professor supervisor de estágio. 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 10 Ao professor supervisor  



 

I – Ao professor supervisor consiste o trabalho de orientação, organização, 

planejamento das atividades e avaliação dos acadêmicos. 

 II – Oferecer acompanhamento pedagógico das atividades desenvolvidas ao longo 

da realização do Estágio Curricular Supervisionado, como também na avaliação 

contínua do acadêmico; 

 III – Informar ao estagiário sobre normas, procedimentos e critérios de avaliação do 

estágio; 

 IV - Ter clareza quanto ao tipo de profissional de educação que a Faculdade 

pretende formar, coerente com  a Proposta Pedagógica do curso; 

V -  Elaborar junto a Coordenação de Curso o Plano de Atividades do Estágio, em 

comum acordo com o estagiário; 

VI - Relatar à Coordenação de Curso, através dos Planos de Acompanhamento de 

Estágio, o andamento dos trabalhos dos estagiários sob sua responsabilidade, da 

frequência e avaliação; 

VII - Assistir ao estagiário, de modo a efetivar satisfatoriamente o Plano de 

Atividades de estágio; 

VIII – Contatar as Instituições públicas e privadas que se habilitam como campo de 

estágio, para firmar Termo de Convênio, propondo critérios de estágio e resultados a 

serem obtidos; 

IX – Elaborar, junto à coordenação do curso, uma forma de controle e registro para 

acompanhamento e avaliação do desenvolvimento efetivo e progressivo do 

estagiário; 

X – Encaminhar à Secretaria geral o registro de frequência e notas; 

XI – Comparecer, quando convocado, às reuniões e demais promoções de interesse 

do estágio; 

XII – Manter a coordenação do curso sempre informada sobre o andamento do 

estágio, progresso dos acadêmicos e eventuais problemas para serem resolvidos 

por ambas as partes, quando necessário. 



 

Art. 11 - Á Coordenação do curso de Pedagogia caberá as seguintes atribuições: 

I – Elaborar o Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado; 

II – Aprovar o Plano de Atividades de estágio; 

III – Fazer cumprir a legislação e as normas aplicáveis ao estágio  do curso de 

Pedagogia; 

IV – Acompanhar o trabalho do professor supervisor; 

V – Promover reuniões de esclarecimento aos acadêmicos da importância do 

desenvolvimento do estágio, juntamente com o professor supervisor; 

VI – Acompanhar a elaboração compatível com a realidade do acadêmico para que 

o estágio atinja os objetivos; 

VII – Aprovar cronograma de estágio e tempo para cumprimento de carga horária; 

VIII – Coordenar e manter o sistema de informações do estágio do curso; 

IX – Elaborar e assinar Termo de Convênio para realizações dos estágios 

juntamente com o professor supervisor. 

Art. 12 Ao estagiário compete: 

I – Informar-se e cumprir as normas e regulamentos do estágio; 

II – Definir, com o professor supervisor o período e as condições para cumprimento 

do seu estágio; 

III  - Elaborar projeto de estágio com o professor supervisor; 

IV – Cumprir o plano de estágio que foi estabelecido em conjunto com o professor 

supervisor; 

V – Firmar o Termo de Convênio e de estágio com a unidade concedente; 

VI – Apresentar relatórios ao professor supervisor; 

VII – Respeitar o sigilo da unidade concedente do estágio e obedecer as normas por 

ela estabelecidas; 

VIII – Comunicar de imediato ao professor supervisor, sua ausência. 



 

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 13 A avaliação do Estágio Curricular Supervisionado, deve estar de acordo com 

o sistema de avaliação adotado pela FAMA e em comum acordo com a Proposta 

Pedagógica do Curso de Pedagogia. 

§ 1º A avaliação será realizada por critérios atribuídos pelo professor supervisor que 

encaminhará os resultados à Secretaria da Faculdade; 

§ 2º  Para aprovação em estágio , o aluno deve atingir a média igual ou superior a 

setenta e frequência igual ou superior a cem por cento da carga horária prevista. 

Art. 14  O aluno que reprovar no estágio por não cumprir carga horária  prevista ou 

por nota, não poderá ingressar no próxima modalidade de estágio curricular 

supervisionado. Caso a reprovação aconteça no último ano, o acadêmico não 

poderá colar grau. 

Art. 15   O aluno que se encontrar em licença – maternidade ou para tratamento de 

saúde, mesmo amparado por lei, deve cumprir a carga horária prevista para o 

estágio, através de reposição das horas, em comum acordo com o professor 

supervisor e Coordenador de Curso. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 16 Para os alunos que exerçam atividade como docente regular na educação 

básica, poderão eliminar até no máximo 100 (cem) horas da carga horária de 

Estágio Curricular Supervisionado. 

     

Art. 17 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Coordenação de 

Curso, Coordenação Pedagógica Geral, tendo a aprovação do colegiado do Curso. 

 

 



 

 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, CURSO DE 

PEDAGOGIA- LICENCIATURA. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente regulamento tem por objetivo normatizar as atividades 

relacionadas ao Trabalho de Curso do Curso de Pedagogia. 

 

Art. 2º O Trabalho de Curso é um requisito indispensável para que o aluno obtenha 

o Diploma do Curso de Pedagogia - Licenciatura Plena. 

 

Art. 3º O Trabalho de Curso constitui um instrumento de aproximação do aluno à 

realidade social e pedagógica do trabalho educativo por meio da pesquisa. 

 

Art.4º O Trabalho de Curso contribui para o desenvolvimento da capacidade 

científica, crítica, reflexiva e criativa do aluno, articulando seu processo formativo, 

tendo como objetivo propiciar a produção científica na área da Pedagogia. 

 

Art. 5º O Trabalho de Conclusão do Curso consiste em pesquisa individual 

orientada e apresentada em Banca Examinadora, sendo Monografia. 

 

Art. 6º O Trabalho de Curso será desenvolvido no oitavo período, na disciplina de 

Seminário de Produção Científica. 

 



 

Art. 7º A disciplina de Seminário de Produção Científica servirá de auxílio e apoio 

aos alunos na elaboração e desenvolvimento do seu trabalho, que será orientado 

desde o início do ano letivo por professor da área a ser pesquisada. 

  

Art. 8º O aluno poderá escolher a área de conhecimento nos âmbitos da gestão e 

da docência para desenvolver seu trabalho. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 9º A orientação do Trabalho de Curso será feita pelo professor designado pelo 

Coordenador de Curso de acordo com a sua disponibilidade e sua área de atuação, 

como também em comum acordo com o acadêmico. 

 

Art. 10 Cada professor poderá orientar no máximo 8 (oito) alunos. 

 

Art. 11 A solicitação se substituição do orientador deverá ser apresentada por 

escrito ao Coordenador de Curso, que em reunião com o Coordenador Geral e 

professor orientador avaliarão o pedido. 

 

Art. 12 O registro legal das atividades desenvolvidas será feito em ficha de 

acompanhamento elaborada pelo Coordenador do Curso de Pedagogia e será de 

uso obrigatório do professor orientador do Trabalho de Curso como garantia de 

registro do trabalho executado, na qual deverá constar: 

 

a) Discussões realizadas; 

b) Sugestões bibliográficas; 

c) Fiscalização de tarefas, suas etapas e prazos; 



 

d) Outras ocorrências da sucessão dos trabalhos de orientação. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 13 Ao Coordenador de Curso compete: 

 

a) Acompanhar cronograma de atendimento aos alunos pelos professores 

orientadores; 

b) Convocar, sempre que necessário reuniões com os professores orientadores; 

c) Assegurar que todos os alunos tenham um professor orientador; 

d) Organizar Bancas Examinadoras juntamente com os orientadores. 

 

Art. 14 Ao Professor Orientador compete: 

 

a) Comparecer as reuniões convocadas pelo Coordenador de Curso; 

b) Atender seus alunos orientados em horário previamente fixado; 

c) Entregar à Coordenação de Curso, nos prazos estabelecidos a nota dos alunos; 

d) Indicar ao coordenador, professores para comporem as Bancas Examinadoras. 

e) Emitir parecer à Coordenação de Curso, dos alunos que não desenvolverem seu 

Trabalho de Curso e que não comparecerem às reuniões para orientação. 

 

Art. 15 Ao aluno compete: 

 

a) Frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador do Curso de Pedagogia; 

b) Manter contato previamente estabelecido com professor orientador para 

discussão e aprimoramento do seu trabalho; 

c) Cumprir o calendário divulgado pela coordenação para entrega de trabalho; 



 

d) Entregar aos professores que compõem a Banca Examinadora, cópia impressa 

do Trabalho de Curso; 

e) Entregar ao Professor Orientador versão final do Trabalho de Curso, após 

apresentação oral, uma cópia encadernada em capa dura da cor do referido curso e 

em Cd com as retificações sugeridas pela Banca Examinadora. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 16 A avaliação do Trabalho de Curso será mediante apresentação pública, 

perante uma Banca Examinadora composta por 3 (três integrantes), sendo um 

deles o orientador do Trabalho de Curso e 2 (dois) professores indicados pelo 

orientador e pelo Coordenador de Curso de Pedagogia. 

 

Art. 17 A nota de Trabalho de Curso será atribuída somente pela Banca 

Examinadora referente o resultado da análise do trabalho, ao final do ano letivo. 

 

Art. 18 Na avaliação do Trabalho de Curso será levada em consideração a 

utilização adequada das normas da ABNT vigentes; 

 

Art. 19 Na avaliação do Trabalho de Curso serão atribuídas duas notas: 

 

a) Pelo trabalho escrito, constituído pela média aritmética das notas atribuídas pelos 

membros da Banca examinadora numa escala de zero a dez; 

b) Pela apresentação oral e arguição, a avaliação será constituída pela média 

aritmética das notas atribuídas pelos membros da Banca Examinadora numa escala 

de zero a dez. 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 20 Os trabalhos avaliados com pontuação igual ou superior a 7,0(sete) serão 

encaminhados à Biblioteca da Faculdade FAMA para entregar-lhe ao acervo. 

 

Art. 21 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Coordenação 

de Curso, Coordenação Pedagógica Geral, tendo a aprovação do colegiado do 

Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


