
 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO TRIÂNGULO MINEIRO 

 
RESOLUÇÃO Nº 93/2019, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019 

 
 

Processo nº 23199.008576/2019-69 
 

 
Dispõe sobre a revisão do 
Regulamento de Estágio Curricular 
Supervisionado dos Cursos de 
Licenciatura do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro  

 
 
 

O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe confere 
a Lei nº 11.892/2008 e as portarias nº 397 de 26/02/2018, publicada no DOU de 
02/03/2018, nº 1.319 de 25/07/2018, publicada no DOU de 26/07/2018, nº 1.636 de 
10/09/2018, publicada no DOU de 12/09/2018 e nº 1.283 de 03/09/2019, publicada no 
DOU de 06/09/2019, em sessão realizada no dia 25 de novembro de 2019, RESOLVE: 

 
 
 

Art. 1º - Aprovar a revisão do Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado dos 
Cursos de Licenciatura, conforme anexo. 

 
 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, 
em especial as da Resolução 33/2012. 

 
 

Uberaba/MG, 25 de novembro 2019. 
 
 
 

Roberto Gil Rodrigues Almeida 
Presidente do Conselho Superior do IFTM 

 

  



 

 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DOS 
CURSOS DE LICENCIATURA DO IFTM 

      

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente documento visa normatizar os estágios dos cursos de 

Licenciatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo 

Mineiro (IFTM) e ainda definir os procedimentos para a sua realização, tendo por 

fundamentos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 

9394/96; Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008; Resoluções do 

Conselho Nacional de Educação que estabelecem as Diretrizes Curriculares 

específicas de cada licenciatura; Resolução CNE/CP 2, de 1 de julho de 2015, 

Regulamento da Organização Didático-pedagógica dos Cursos de Graduação 

do IFTM; Regulamento de Estágio do IFTM; Orientação Normativa nº 7, da 

Secretaria de Recursos Humanos, de 30 de outubro de 2008. Orientação 

normativa nº 2, de 24 de junho de 2016, da Secretaria de Gestão de Pessoas e 

Relações do Trabalho no Serviço Público - interina do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. (redação dada pela Resolução n. 93/2019) 

 

CAPÍTULO I 

DAS MODALIDADES DE ESTÁGIO 

      

Art. 2º O estágio curricular das licenciaturas caracteriza-se como ato educativo 

supervisionado, desenvolvido no ambiente escolar, e visa uma aproximação à 

realidade na qual os estudantes irão atuar, no exercício profissional docente.  

 

Art. 3º O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório. 

      

§ 1º. O estágio curricular nos cursos de licenciatura é obrigatório e definido no 

projeto pedagógico do curso (PPC), cuja carga horária é requisito para 

aprovação e obtenção de diploma. 

  

§ 2º. O estágio não obrigatório é uma atividade opcional, acrescida à carga 

horária regular e obrigatória, oportunizada a todos os estudantes dos cursos de 



 

 

licenciatura do IFTM, observados os períodos de realização previstos em cada 

PPC. 

      

I - mediante solicitação do estudante, a coordenação/setor de estágio 

providenciará declaração referente ao estágio não obrigatório realizado, desde 

que regulamentado no Termo de Compromisso e após serem apresentados os 

relatórios semestrais devidamente aprovados pelo professor orientador. 

 

§ 3°. As atividades de extensão, de monitoria e de iniciação científica, 

desenvolvidas pelo estudante somente poderão ser equiparadas ao estágio em 

caso de previsão no PPC e mediante aprovação do professor-articulador, desde 

que não computadas como Atividades Complementares e Prática como 

Componente Curricular. 

 

Parágrafo Único. Essas atividades só serão válidas a partir do período de 

estágio obrigatório que consta no PPC. 

      

CAPÍTULO II 

DA NATUREZA E DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO  

 

Art. 4º O estágio curricular supervisionado dos cursos de licenciatura do IFTM é 

parte integrante da formação de professores da educação básica.  

Art. 5º O estágio é um componente curricular que oportuniza o exercício da 

profissão docente, a reflexão crítica sobre o processo de ensino-aprendizagem, 

a organização administrativa e pedagógica da instituição, devendo ser 

planejado, desenvolvido, acompanhado e avaliado em conformidade com o 

estabelecido neste Regulamento, no Regulamento de Estágio do IFTM, no 

Regulamento da Organização Didático-pedagógica dos Cursos de Graduação 

do IFTM e na legislação pertinente. 

 



 

 

Art. 6º O estágio busca uma aproximação do estudante com a realidade 

profissional em que atuará, sendo composto por etapas com as seguintes 

atividades formativas: 

      

I - Estágio de Observação: etapa de conhecimento da realidade no contexto 

educacional e reflexão sobre planejamento, desenvolvimento e avaliação do 

processo de ensinar e aprender. A observação de campo poderá fomentar 

pesquisas com implicações para o aprimoramento da prática pedagógica, 

compreendendo, assim, os problemas e as possibilidades de intervenção. 

 

II - Estágio de Participação: etapa de participação da dinâmica dos espaços de 

ensino-aprendizagem, possibilitando a vivência de situações didático-

pedagógicas específicas planejadas por docentes e estagiários. Viabilização de 

projeto de ensino, pesquisa e extensão, a partir das observações realizadas com 

vista ao aprimoramento do conhecimento do contexto social do campo de 

estágio. 

 

III - Estágio de Regência: etapa de realização do exercício docente, a partir de 

um processo específico de ensino: planejamento, desenvolvimento e avaliação, 

tendo em vista a compreensão da práxis pedagógica. 

 

CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 

Art. 7º O estágio curricular supervisionado tem como objetivos: 

I. Possibilitar ao estagiário vivência real e prática das atividades                   

profissionais da docência, integrando ensino, pesquisa e extensão; 

II. assegurar formação profissional que permita ao estagiário apreender 

processos teórico-críticos e operativo-instrumentais para o exercício da 

docência em diferentes espaços educacionais; 

III. propiciar situações reais que promovam a prática de estudo, da análise, 

da problematização, da reflexão e da proposição de alternativas capazes 



 

 

de colaborar com a melhoria do processo de ensino-aprendizagem 

encontradas nos espaços de educação básica;                                                                                  

IV. facilitar o processo de atualização de conteúdos curriculares, permitindo 

adequá-los às constantes inovações; 

V. estimular o desenvolvimento da criatividade de forma a aprimorar 

estratégias didático-pedagógicas, inclusive com o uso de tecnologias 

educacionais, com resultados relevantes para os discentes e para as 

escolas de educação básica;  

VI. integrar os conhecimentos de ensino, pesquisa e extensão em benefício 

da comunidade acadêmica e demais envolvidos, promovendo práticas 

inovadoras que contribuam com a relação entre o IFTM e a rede de 

escolas da Educação Básica;   

VII. promover a relação teoria e prática, a partir de uma concepção inter e 

transdisciplinar, contemplando a articulação entre o currículo do curso e a 

educação Básica, desenvolvendo atividades de planejamento, 

acompanhamento e avaliação; 

VIII. proporcionar ao estagiário, situações de convívio, cooperação e 

troca de experiências, necessárias a uma formação ética, cidadã 

comprometida com o desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

 

Art. 8º O IFTM, por meio da coordenação/setor de Estágio, deverá disponibilizar 

uma relação de Instituições Concedentes que possuem Acordo de Mútua 

Cooperação com o IFTM para oferta de estágio. 

      

Parágrafo único. O estagiário poderá procurar outras instituições de ensino, 

além daqueles que já constam na relação disponibilizada pela 

coordenação/setor de estágio, estabelecendo intermediação inicial para que, 

caso haja interesse, por parte da instituição, de participar do Edital de Chamada 

Pública para concedentes de estágio e Agentes de Integração que se encontram 

abertos no sítio eletrônico do IFTM e posterior celebração de Acordo de Mútua 

Cooperação para concessão de estágio.   



 

 

      

Art. 9º Durante o processo de realização do estágio curricular supervisionado o 

estagiário contará com os seguintes profissionais: no IFTM a 

Coordenação/Setor de Estágios, o coordenador do curso, um professor 

articulador de estágio, um professor orientador de estágio e na instituição 

concedente com o supervisor de estágio.  

 

Art. 10. O estágio curricular obrigatório nos cursos de licenciatura ocorrerá em 

espaços da educação básica (nos 4 últimos anos do ensino fundamental e ensino 

médio, ou equivalentes), devidamente regularizados, mediante:  

I.      requerimento de estágio emitido pelo estudante com aval do professor 

orientador; 

II. plano de estágio elaborado pelo estagiário e aprovado pelo professor 

orientador e pelo supervisor da concedente;  

III. formalização do Termo de Compromisso, conforme determina o inciso II, 

do art. 3º, da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 

       CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 11. Denomina-se estagiário o estudante regularmente matriculado em um 

curso de licenciatura do IFTM, amparado por Termo de Compromisso, conforme 

inciso II, do artigo 3º da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

§ 1º - O estagiário não poderá exercer a função de professor substituto na 

instituição concedente durante a vigência do Termo de Compromisso. 

§ 2º - O estagiário não terá vínculo empregatício de qualquer natureza com a 

instituição concedente, exceto se houver descumprimento de qualquer obrigação 

contida no Termo de Compromisso ou inobservância dos dispositivos legais, 

conforme o artigo 3º da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

Art. 12. Compete ao estagiário: 
      



 

 

I. identificar oportunidades de estágio, verificando se a concedente 

participou da chamada pública para realização do Acordo. 

II. requerer formalmente junto à coordenação/setor de estágio, a realização 

do mesmo, fornecendo a documentação necessária para a formalização 

do Termo de Compromisso, conforme inciso III, art. 26, do Regulamento 

de Estágio do IFTM e Manual de estágio curricular supervisionado dos 

cursos de licenciatura do IFTM; 

III. planejar as atividades sob a orientação do professor orientador e do 

supervisor de estágio da concedente; 

IV. apresentar o plano de estágio ao professor orientador e ao professor 

supervisor da escola concedente; 

V. firmar Termo de Compromisso com a instituição concedente sob a 

interveniência do campus/IFTM; 

VI. formalizar, junto ao professor orientador, a solicitação de desligamento do 

estágio, quando for o caso, conforme art. 17 do Regulamento de Estágio 

do IFTM; 

VII. comunicar à coordenação/setor de estágio, com anuência do professor 

orientador, eventuais alterações no cronograma do estágio; 

VIII. apresentar-se de forma adequada ao ambiente educacional, sendo 

assíduo e pontual e mantendo comportamento ético na realização das 

atividades de estágio; 

IX. cumprir a carga horária e as atividades relativas a cada etapa do estágio 

obrigatório, com assiduidade e pontualidade, bem como as atividades de 

orientação junto ao professor orientador, além das demais exigências 

determinadas neste Regulamento; 

X. refletir sobre a natureza do trabalho pedagógico desenvolvido na 

educação, observando, participando, problematizando e questionando a 

prática vivenciada, por meio dos fundamentos teóricos das várias 

unidades curriculares do curso, articulando, assim, teoria e prática; 

XI. compreender o estágio como  possível espaço de interlocução inicial de 

pesquisa na área de educação; 

XII. assumir atitude dialógica na instituição concedente de estágio, de modo a 

contribuir para o desenvolvimento coletivo;   



 

 

XIII.      entregar ao professor articulador formulários de estágio devidamente 

preenchidos, carimbados e assinados;  

XIII. entregar ao coordenador/setor de estágio os formulários de estágio 

devidamente preenchidos, carimbados e assinados; (redação dada pela Resolução n. 

93/2019) 

  

XIV. elaborar relatórios parciais conforme Normas de Elaboração de Relatórios 

de Estágio do IFTM e encaminhá-los ao professor orientador no máximo 

15 (quinze) dias após o término de cada etapa do estágio; 

XV. elaborar relatório final de estágio conforme Normas de Elaboração de 

Relatórios de Estágio do IFTM e encaminhá-los ao professor orientador 

com antecedência de, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da apresentação 

oral; 

XVI. apresentar oralmente para a banca avaliadora, os resultados da 

experiência didático-pedagógica do estágio. 

 

Art. 13. Denomina-se Coordenação/Setor de Estágio a equipe liderada pelo 

Coordenador de Estágio, o qual será designado pela direção geral de cada 

campus.  

  

Parágrafo único. A coordenação a que se refere o caput deste artigo será 

responsável por gerir os procedimentos administrativos necessários à realização 

dos estágios. 

 

Art. 14. Compete à Coordenação/Setor de Estágio: 

 

I. identificar as oportunidades de estágio; 

II. realizar acordos de mútua cooperação com instituições concedentes de 

estágio; 

III. organizar e manter atualizados o cadastramento de instituições 

concedentes de estágio;  

IV. encaminhar os estagiários às instituições concedentes; 

V. formalizar acordos de mútua cooperação para a realização de estágios, 

mediante edital de chamada pública; 



 

 

VI. realizar encontros para informar aos estagiários sobre os aspectos legais 

e administrativos das atividades de estágio, quando solicitado; 

VII. atuar, como interveniente, no ato da celebração do Termo de 

Compromisso, do Termo de Rescisão e do Termo Aditivo, firmados entre 

a instituição concedente e o estagiário; 

VIII.encaminhar ao professor articulador cópias do Requerimento de Estágio, 

Plano de Estágio e Termo de Compromisso, a fim de compor a pasta de 

estágio de cada licenciando;  

VIII. receber dos estagiários os documentos e os relatórios para organizar e 

arquivar as pastas de estágio de cada estagiário; (redação dada pela Resolução n. 

93/2019)  

 

IX. colaborar com o professor articulador na programação e na realização das 

apresentações orais de defesa do estágio;  

X. encaminhar, junto ao professor articulador, comunicado à coordenação 

de registro e controle acadêmico (CRCA) do campus sobre situação dos 

estágios concluídos.  

XI. encaminhar à instituição concedente, eventuais cancelamentos ou 

alterações na programação do estágio, conforme art. 17 do Regulamento 

de Estágio do IFTM;(incluído pela Resolução n. 93/2019) 

 

XII. organizar e manter atualizados os processos de cada estagiário em cada 

período/semestre, a fim de fomentar pesquisas a partir de um banco de 

dados;(incluído pela Resolução n. 93/2019) 

 

Art. 15. Denomina-se coordenador de curso o professor responsável, junto com 

o Colegiado do Curso, pela gestão do curso. 

      

Art. 16. Compete ao coordenador do curso de licenciatura: 

      

I. indicar professores que auxiliarão nas atribuições relativas aos estágios, 

denominados articulador e orientador;  

II. informar o professor articulador e o professor orientador a respeito de 

suas atribuições; 



 

 

III. organizar, juntamente com os professores orientadores e articuladores, 

horários para atendimento às atividades de estágio; 

IV. promover a substituição do professor orientador e do articulador, quando 

do seu impedimento;  

V. inteirar-se continuamente do desenvolvimento do processo de estágio; 

VI. avaliar periodicamente a experiência de estágio junto às pessoas 

envolvidas;   

VII. encaminhar, junto ao coordenador/setor de estágio, comunicado à CRCA 

sobre a situação dos estagiários; 

encaminhar comunicado sobre a situação dos estagiários ao setor de 

estágio, que enviará à CRCA; (redação dada pela Resolução n. 93/2019) 

 

VIII. solucionar, em conjunto com o colegiado de curso, os casos omissos 

neste Regulamento. 

      

Art. 17. Denomina-se professor articulador de estágio o docente, 

preferencialmente do curso de licenciatura do IFTM, responsável pelo 

gerenciamento de documentação de estágio e articulação com a instituição 

concedente. (redação dada pela Resolução n. 93/2019) 

Art. 18. Compete ao professor articulador de estágio: 

XIII. identificar, juntamente com o coordenador/setor de estágio, 

oportunidades de estágio, promovendo a articulação entre o 

campus/IFTM, os órgãos regionais, estaduais e municipais de educação 

e as instituições concedentes participantes da chamada pública para 

concedente de estágio. 

XIV. orientar o estagiário na escolha das instituições concedentes;  

XV. avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 

formação cultural e profissional do educando, conforme determina o inciso 

II, do art. 7º da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008; 

XVI. autorizar formalmente, junto ao professor orientador, o estudante a 

realizar o estágio;  



 

 

XVII. contatar o espaço educacional a fim de acompanhar a realização do 

estágio em suas respectivas etapas e informar o professor orientador 

sobre a situação do estagiário;  

XVIII. receber da coordenação/setor de estágio, do professor orientador e dos 

estagiários os documentos e os relatórios e organizar as pastas de estágio 

de cada estagiário; (revogado pela Resolução n. 93/2019) 

XIX. encaminhar à instituição concedente, eventuais cancelamentos ou 

alterações na programação do estágio, conforme art. 17 do Regulamento 

de Estágio do IFTM; (revogado pela Resolução n. 93/2019) 

XX. organizar e manter atualizados os processos de cada estagiário em cada 

período/semestre, a fim de fomentar pesquisas a partir de um banco de 

dados; (revogado pela Resolução n. 93/2019) 

XXI. realizar reuniões com estagiários, professores orientadores e  

supervisores de estágio para discussão de questões relativas ao estágio, 

se necessário;  

XXII. encaminhar os relatórios dos estagiários aos avaliadores da apresentação 

oral;   

XXIII. coordenar as apresentações orais dos estagiários; 

XXIV. receber do professor orientador, do supervisor de estágio da instituição 

concedente, dos estagiários e da banca avaliadora de apresentação oral, 

os documentos relativos ao aproveitamento (conceito/nota) do estágio;  

XXV. elaborar, a partir do conjunto de documentos descritos no inciso anterior, 

relatório final de aproveitamento dos estagiários, a ser encaminhado ao 

coordenador de curso; 

XXVI. organizar documentos relacionados aos estágios e arquivá-los;  

 

Art. 19. Denomina-se professor orientador de estágio o docente do curso de 

licenciatura do campus/IFTM, responsável pela orientação, acompanhamento e 

supervisão das atividades teóricas e práticas do estágio obrigatório desenvolvido 

pelo estagiário sob a sua responsabilidade.  

§1° O professor orientador será indicado pelo coordenador do curso. 



 

 

§2° O professor orientador da II, III e IV etapas de estágio deverá ser, 

preferencialmente, um docente da área específica do curso. 

Art. 20. Compete ao professor orientador de estágio: 

I. autorizar formalmente, junto ao professor articulador, o licenciando a realizar 

o estágio; 

II. apresentar aos estagiários o Manual de Estágio das Licenciaturas e discuti-

lo, visando otimizar o seu uso pedagógico; 

III. fornecer aos estagiários subsídios teórico-práticos necessários ao 

planejamento e à execução das atividades pertinentes ao estágio, em 

conjunto com o supervisor de estágio da concedente; 

IV. acompanhar a realização de cada etapa do estágio curricular obrigatório, 

inclusive em contato com a instituição concedente, contribuindo para o 

aperfeiçoamento de sua práxis docente, observando o que dispõe o 

Regulamento de Estágio do IFTM e o Manual de Estágio das Licenciaturas; 

V. encaminhar documento à coordenação/setor de estágio e informar ao 

coordenador de curso e ao professor articulador sobre eventual 

cancelamento do estágio de determinado estagiário, conforme art. 17 do 

Regulamento de Estágio do IFTM; 

VI. orientar o estagiário na elaboração do relatório, de acordo com o que dispõe 

o Manual de Estágio das Licenciaturas e as Normas de Elaboração de 

Relatórios do IFTM; 

VII. avaliar os relatórios parciais de estágio e encaminhá-los ao professor 

articulador, a fim de compor a pasta de estágio do licenciando; 

VIII. realizar avaliações parciais sobre os benefícios das etapas do estágio, tanto 

para a instituição concedente quanto para as licenciaturas do IFTM, com as 

equipes pedagógicas de ambas as instituições e os estagiários;  

IX. avaliar o relatório final e enviá-lo ao professor articulador para 

encaminhamento aos componentes da banca de avaliação da apresentação 

oral e posterior composição da pasta de estágio de cada estagiário; 

X. participar como membro titular da banca de avaliação da apresentação oral 

de estágio. 

      



 

 

Art. 21. Cada curso contará, preferencialmente, com um professor orientador de 

estágio para grupos de, no máximo, 10 (dez) estagiários.  

 

Parágrafo único. Este limite não se aplica aos cursos EAD. 

      

Art. 22. Denomina-se instituição concedente a instituição de ensino de 

educação básica, pública ou privada, e outros espaços educacionais 

devidamente regularizados, que possuem acordo de mútua cooperação com o 

campus/IFTM e Termo de Compromisso com o estagiário sob a interveniência 

do campus/IFTM. 

      

Art. 23. Compete à instituição concedente: 

      

I. firmar Termo de Compromisso com o estudante, sob a interveniência do 

campus/IFTM;  

II. ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estudante 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;  

III. indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou 

experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso 

do estagiário, para supervisionar até 10 (dez) estagiários 

simultaneamente;  

IV. entregar a avaliação do estágio, quando finalizado, ou por ocasião da 

rescisão do termo de compromisso; 

V. manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a 

relação de estágio;  

VI. enviar, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, a avaliação do 

estágio, com vista obrigatória do estagiário, ou ao final do estágio com 

duração inferior a seis meses;  

VII.  celebrar acordo de mútua cooperação para a concessão de estágio com 

o campus/IFTM;  

VIII. comunicar ao campus/IFTM quaisquer necessidades de alteração no 

termo de compromisso firmado com o estagiário.  

 



 

 

Art. 24. Denomina-se supervisor de estágio da concedente o profissional 

indicado pela instituição concedente, que acompanha as atividades dos 

estagiários no campo de estágio, conforme inciso III do artigo 9º da Lei 11.788, 

de 25 de setembro de 2008. 

 

Art. 25. Compete ao supervisor da instituição concedente: 

 

I. fornecer aos estagiários subsídios teórico-práticos necessários ao 

planejamento e à execução das atividades pertinentes ao estágio, em 

conjunto com o professor-orientador; 

II. orientar e acompanhar o desenvolvimento das atividades do estagiário;  

III. prestar informações ao professor orientador e ao professor articulador 

sobre o desempenho do estagiário;  

IV. participar de reunião, em conjunto com o professor orientador e articulador, 

no planejamento e avaliação das atividades desenvolvidas e a serem 

desenvolvidas pelo estagiário; 

V. acompanhar assiduidade e pontualidade do estagiário; 

VI. avaliar o desempenho do estagiário nas atividades desenvolvidas; 

      

CAPÍTULO VI 

DA CARGA HORÁRIA E DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO  

 

Art. 26. O Estágio Curricular Supervisionado obrigatório terá carga horária 

efetiva mínima de 400 horas para os cursos de primeira licenciatura e de 300 

horas para cursos de formação pedagógica de segunda licenciatura, conforme 

Resolução CNE/CP N 02/2015. 

 

Art. 27. Nos cursos de primeira licenciatura o estágio será organizado em quatro 

etapas: 

      

Etapa I (100 horas): Observação, diagnóstico, registro e caracterização do 

cotidiano escolar do espaço educacional da concedente: questões políticas, 



 

 

sociais, culturais, relacionais e didático-pedagógicas em instituições de 

educação básica. 

      

Etapa II (100 horas): Planejamento e desenvolvimento de ação pedagógica e 

de cidadania com projetos específicos com a instituição concedente, além de 

participação em atividades didático-pedagógicas em turmas dos anos finais do 

ensino fundamental, ou equivalente. 

 

Etapa III (100 horas): Planejamento e desenvolvimento de ação pedagógica e 

de cidadania com projetos específicos com a instituição concedente, além de 

participação em atividades didático-pedagógicas em turmas de nível médio, 

compreendendo: ensino médio regular, técnico profissionalizante ou EJA 

equivalente.     

 

Etapa IV (100 horas): Elaboração de planos de aula e regência supervisionada 

em turmas de nível médio. 

Art. 28.  Nos cursos de formação pedagógica para graduados e de segunda 

licenciatura o estágio será organizado em três etapas: 

 

Etapa I (100 horas) Observação, diagnóstico, registro e caracterização do 

cotidiano escolar do espaço educacional da concedente: questões políticas, 

sociais, culturais, relacionais e didático-pedagógicas em instituições de 

educação básica conforme a especificidade da área de oferta do curso; 

 

Etapa II (100 horas): Planejamento e desenvolvimento de ação pedagógica e 

de cidadania com projetos específicos com a instituição concedente, além de 

participação em atividades didático-pedagógicas em turmas de educação básica 

conforme a especificidade da área de oferta do curso; 

 

Etapa III (100 horas): Elaboração de planos de aula e regência supervisionada 

em turmas de educação básica conforme a especificidade da área de oferta do 

curso. 

 



 

 

§ 1º O estagiário só poderá iniciar nova etapa após concluir a anterior e ter 

entregado o relatório para correção. 

 

§ 2º Para os cursos de licenciatura cujas unidades curriculares não contemplem 

o ensino fundamental, os estagiários deverão realizar as etapas II e III em turmas 

de nível médio. 

      

§ 3º Os estagiários deverão obrigatoriamente desenvolver atividades em turmas 

de EJA ou em turmas que incluam alunos com necessidades  educacionais 

específicas em qualquer etapa de desenvolvimento do estágio conforme a área 

de especificidade do curso, exceto na primeira. 

 

§ 4º O estagiário deverá seguir as orientações sobre as atividades a serem 

desenvolvidas em cada etapa no Manual de Estágio Supervisionado dos 

Cursos de Licenciaturas. 

 

Art. 29. As atividades a serem cumpridas pelo estagiário deverão ser 

programadas de modo a compatibilizar seu horário acadêmico com o horário 

disponibilizado pela instituição concedente. 

 

Parágrafo único. As jornadas diárias e semanais de estágio serão realizadas 

em acordo com o previsto no artigo 10 da Lei 11.788, de 25 de setembro de 

2008. 

 

Art. 30. Os portadores de diploma de licenciatura com exercício comprovado 

no magistério e exercendo atividade docente regular na educação básica 

poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até 

o máximo de 100 (cem) horas, conforme parágrafo 7º do artigo 15 da 

Resolução CNE/CP 2, de 1 de julho de 2015. 

§ 1º A solicitação de aproveitamento de carga horária referente ao estágio 

obrigatório seguirá mediante protocolização dos documentos comprobatórios, 

conforme estabelecido no Manual de Estágio Curricular Supervisionado dos 

cursos de licenciatura do IFTM. 



 

 

§ 2º A autorização para aproveitamento é concedida somente mediante a 

avaliação e a aprovação do professor orientador. 

      

CAPÍTULO VII 

 DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 31. O acompanhamento do estágio será realizado por meio de: 

I. reuniões de orientação com a participação de estagiários, coordenador de 

estágio, professor orientador e/ou articulador; 

II. encontros periódicos entre o professor orientador e os seus respectivos 

estagiários durante o  desenvolvimento de cada etapa do estágio;  

III. visitas ao campo de estágio pelo professor orientador e pelo professor 

articulador, e no caso dos cursos na modalidade a distância, contato com 

os seus representantes. 

IV. acompanhamento contínuo pelo supervisor de estágio na instituição 

concedente.  

 

Art. 32. A avaliação tem por objetivo aferir o aprendizado na prática inicial 

docente do estagiário e oportunizar uma reflexão conjunta sobre o significado da 

própria prática docente com a equipe pedagógica. 

Art. 33. A avaliação do desempenho do estagiário deverá ser processual e deve 

ocorrer de forma gradativa e contínua, segundo os seguintes procedimentos:  

● observação da frequência, do interesse e do desempenho do estagiário 

no planejamento e no desenvolvimento das atividades previstas no plano 

de estágio, bem como o cumprimento das normas e prazos estabelecidos;  

● avaliações parciais realizadas pelo supervisor do estágio na instituição 

concedente ao término de cada etapa do estágio; 

● avaliação dos relatórios parciais e do relatório final realizada pelo 

professor orientador ao final de cada etapa e ao término do estágio; 

● avaliação final resultante de apresentação oral com banca avaliadora, 

composta pelo professor orientador e dois convidados, sendo um, 

preferencialmente, da instituição concedente;  



 

 

● autoavaliação realizada pelo estagiário ao término de cada etapa do 

estágio e ao final do estágio. 

      

Art. 34. O processo avaliativo será realizado em acordo com os parâmetros 

seguintes: 

● conformidade entre o planejamento e a prática; 

● domínio dos conteúdos da área de formação, considerando o uso de 

linguagens adequadas; 

● adequação dos conteúdos ao contexto da instituição concedente, de 

modo a estimular aprendizagens significativas;  

● estabelecimento de permanente relação entre teoria e prática. 

● atenção aos princípios norteadores dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN);  

● familiaridade com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e 

o uso de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; 

● incentivo à curiosidade investigativa e aos hábitos de trabalho 

colaborativo e em equipe. 

Art. 35. O resultado das atividades avaliativas desenvolvidas será expresso em 

conceitos em cada etapa avaliativa, com sua respectiva correspondência 

percentual, de acordo com os parâmetros a seguir: 

 

Descrição do desempenho percentual (%) 

Conceito A  O estudante atingiu seu desempenho com excelência de 90 a 100 

Conceito B  O estudante atingiu o desempenho com eficiência de 70 a 

menor que 90 

Conceito C O estudante atingiu o desempenho mínimo necessário de 60 a 

menor que 70 

Conceito R O estudante não atingiu o desempenho mínimo 
necessário 

de 0 a menor 

que 60 

 



 

 

Art. 36. O licenciando será considerado aprovado no estágio quando obtiver, no 

mínimo, conceito “C” na avaliação final da aprendizagem, que será obtida 

mediante a média das avaliações parciais. 

 

Parágrafo único. Em caso de reprovação em algum procedimento avaliativo de 

cada etapa, o estudante deverá refazer as atividades relacionadas ao 

procedimento em questão. 

 

CAPÍTULO VIII 

 DO DESLIGAMENTO 

 

Art. 37. O desligamento do estagiário ocorrerá automaticamente ao término da 

vigência do termo de compromisso, exceto quando prorrogado por meio de termo 

aditivo, conforme Regulamento de Estágio do IFTM.  

Art. 38. O estagiário poderá ser desligado da instituição concedente antes do 

encerramento do período previsto, nos seguintes casos: 

I. a pedido do estagiário, com aquiescência do professor orientador que 

dará ciência ao coordenador de curso, ao coordenador de estágio e ao 

professor articulador;  

II. por iniciativa da instituição concedente, com comunicação prévia de 30 

(trinta) dias ao estagiário e ao campus/IFTM. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 39. Os estágios realizados nas dependências dos campi do IFTM seguirão 

a Orientação Normativa nº 2, de 24/06/2016, da Secretaria Gestão de Pessoas 

do Trabalho no Serviço Público - Interina do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, o regulamento de estágio do IFTM, este 

regulamento e outros dispositivos legais pertinentes.  

 

Art. 40. Os documentos que requerem assinaturas dos estagiários, da 

coordenação/setor de estágio, do coordenador do curso, do professor articulador 

e do professor orientador, poderão ser substituídos por assinaturas digitais 



 

 

desde que o campus/IFTM consiga gerá-los com as devidas certificações e 

seguindo as normas da TI.  

Art. 41. A realização do estágio não obrigatório nos cursos de licenciatura será 

regida pelo Regulamento de Estágio do IFTM. 

 

Art. 42. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos conjuntamente 

pela coordenação/setor de estágio, pela coordenação de curso e, quando 

necessário, encaminhados aos colegiados dos cursos.  
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