
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

  

RREEGGIIMMEENNTTOO  DDEE  EESSTTÁÁGGIIOO  DDOO  CCUURRSSOO  DDEE  

FFÍÍSSIICCAA  --  LLIICCEENNCCIIAATTUURRAA  
 



REGIMENTO DE ESTÁGIO DO CURSO DE 
FÍSICA - LICENCIATURA 
 

O Estágio Supervisionado para os alunos do curso de Licenciatura, composto 

por uma carga horária mínima de 400 (quatrocentas) horas, deve ser cumprido na 

educação básica em instituições públicas ou privadas (parceiras ou credenciadas pela 

ISECAMP-FACCAMP) que ofereçam a disciplina Física como componente curricular 

ou projetos escolares a ela relacionados. 

Os alunos que exercem atividade docente regular na educação básica 

poderão ter redução da carga horária do Estágio Supervisionado até o máximo 

de 200 (duzentas) horas, conforme previsto na Resolução CNE-CP No. 2, de 19 de 

fevereiro de 2002, diminuindo, portanto, a carga descrita nos itens anteriores em 

50% (cinquenta por cento). 

Cada conjunto de número mínimo horas a serem cumpridas obrigatoriamente 

em cada um dos segmentos da educação básica deve contemplar atividades das 

seguintes naturezas: 

a) 40% (quarenta por cento) das horas, desenvolvidas com atividades de 

“Observação” direta da intervenção pedagógica ocorrida nas aulas de Física ou 

projetos a ela relacionados; 

b) 30% (trinta por cento) das horas, desenvolvidas  com  atividades  de 

“Participação”  direta ou indireta da intervenção pedagógica ocorrida nas aulas de 

Física ou “Projetos” a ela relacionados; 

c) 10% (dez por cento) das horas desenvolvidas com atividades de 

“Regência” na intervenção pedagógica ocorrida nas aulas de Física ou projetos a ela 

relacionados; 

d) 20% (vinte por cento) das, horas desenvolvidas em atividades “Diversa”que 

não envolvam diretamente a intervenção pedagógica, mas relacionadas às questões 

inerentes à Física e à escola como um todo, tais como reuniões de planejamento, 

conselhos de classe, palestras, seminários, cursos de capacitação, visitas técnicas, 

eventos e festividades desenvolvidos na própria escola ou por ela organizado, visita 

para conhecer as atividades da orientação pedagógica, da coordenação pedagógica, 

da direção e secretaria escolar. Como também na elaboração do relatório de estágio. 

Vale ressaltar que as horas feitas em atividades de regência poderão substituir 

horas em qualquer uma das demais atividades. Contudo, o contrário não será 

permitido. 

 



QUADRO RESUMO: distribuição obrigatória da carga horária 

Atividade 
C.H. 

Mínima 
DistribuiçãoProporcional Observação 

Observação 

160 

Horas / 

relógio 

- 40%horasde observação; 

 

Aulasde Física em 
escolaspúblicasouprivadas ou 

projetosa ela relacionados. 

Projetos 

120 

Horas / 

relógio 

-30%horasde participação; 
 

Aulasde Física em 
escolaspúblicasouprivadas ou 

projetosa ela relacionados. 

Regência 

40 

Horas / 

relógio 

-10%horasde regência; 
 

Aulasde Física em 
escolaspúblicasouprivadas ou 

projetosa ela relacionados. 

Diversa 

80 

Horas / 

relógio 

-20%horasde outrasatividades 
escolares. 

Atividades que não envolvam 
diretamente a intervenção 

pedagógica, mas relacionadas 
às questões inerentes à Física 

e à escola como um todo. 

Total horas 400   

 

As 400 (quatrocentas) horas, assim como entre as atividades de quatro 

naturezas distintas (observação, participação, regência e outros), devem respeitar, 

também, a distribuição da carga horária nos dois semestres letivos da Licenciatura, 

estabelecendo relações com as disciplinas de prática de ensino. 

Nesse sentido, é sugerido ao estagiário a seguinte carga horária. 

 

QUADRORESUMO:distribuiçãoda carga horária com as Populações Específicas 

Semestre C.H.Prevista 
 

Carga Horária Mínimacomas Populações 

Específicas 

5º 200horas 
-Sendode 160 horasrelacionadasà Observaçãoe 40 
horasrelacionadasàAtividade Diversa. 

6º 200horas 
-Sendo de 80 horas relacionadas à Atividade Diversa, 40 horas 
relacionadas à atividade de Regênciae 80 horas relacionadas à 
atividade de Projetos. 

 



4.7.6. Da Conduta ao Aluno Estagiário 

Toda atividade de estágio subentende uma relação entre a Instituição 

Formadora, no caso a FACCAMP/ISECAMP, e a Instituição Cedente (parceira ou 

credenciada) que concederá o estágio. Logo, o Aluno Estagiário, ao solicitar estágio 

em alguma Instituição Cedente, o fará em nome da sua Instituição Formadora. 

Portanto, com o intuito de garantir que essa relação ocorra da maneira mais ética e 

profissional possível, cabe ao Aluno Estagiário a observância de algumas orientações 

de ordem geral: 

I. Seja sempre pontual, chegue ao mínimo 10 (dez) minutos antes do horário 

marcado e evite sair antes do término das aulas; 

II. Cuide bem de sua aparência e seja discreto na maneira de se vestir e se 

expressar; 

III. Seja agradável e simpático com os colegas, respondendo as perguntas 

que lhe forem feitas com cordialidade e objetividade; 

IV. Demonstre interesse pelo estágio, afinal ele representa a porta de acesso 

à sua carreira profissional; 

V. Evite comportamentos inadequados à instituição na qual você está 

estagiando e à qual você representa; 

VI. Submeta-se ao regulamento e às normas da Instituição Cedente; 

VII. Zele pelos equipamentos e bens em geral da Instituição Cedente, 

respondendo pelos danos materiais a que venha causar. 

 

4.7.7.  Critérios de Avaliação das Atividades de Estágio 

Para que o Aluno Estagiário seja considerado aprovado no Estágio 

Supervisionado, deverá cumprir satisfatoriamente todas as atividades apresentadas 

neste manual. Além do cumprimento da carga horária mínima em cada um dos 

segmentos de estágio, em cada semestre letivo, constituirão instrumentos parciais de 

avaliação do Estágio Supervisionado os seguintes documentos: 

I. Protocolo de Recebimento do Manual do Estagiário. 

II. Carta de Intenção de Estágio. 

III. Carta de Apresentação para o Estágio.  

IV. Carta de Aceite da Instituição Cedente.  

V. Planejamento de Estágio (separado do relatório). 

VI. Avaliação Confidencial do Supervisor de Estágio da Instituição Cedente. 

VII. Declaração de Realização de Estágio Relatório de Estágio: deverá ser 

entregue ao Professor Orientador. 

O resultado da Avaliação do Estágio Supervisionado, a cada semestre letivo, 



será expresso a partir de dois conceitos distintos: 

I. Aprovado: quando o Aluno Estagiário cumpriu satisfatoriamente todas as 

exigências previstas para o semestre, ou seja, entregou todos os documentos 

corretamente.  

II. Reprovado: quando o Aluno Estagiário não cumpriu todas as exigências 

previstas para o semestre, assim deverá refazer parcial ou totalmente as atividades de 

estágio no período letivo subsequente, neste casocomo dependência. 

O resultado final da Avaliação do Estágio Supervisionado, que consiste da relação 

entre os conceitos de cada semestre letivo, também será expresso a partir dos 

conceitos “aprovado” e “reprovado”. No caso da reprova, as pendências deverão ser 

dirimidas no semestre letivo subsequente. 


